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 הנחיות קלימרה

 תוכן עניינים
 

 
 הקדמה

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

: הנחיות למדיניות חברתית1חלק   

 
 שילוב חברתי .1

 גורמי סיכון של בידוד חברתי
 קבוצות בסיכון

 למלחמה בבידוד חברתי IST-שימוש ב
 שירותים ניידים
 סוגיות נגישות

 
 זהות ולכידות תרבותיות .2

 שונות תרבותית
 לכידות קהילתית

 יצירת תוכן
 מידע קהילתי תרבותי

 תוכן תרבותי מגוון
 

 
3. eGovernment ואזרחות  

 תהליכי אינטגרציה
 הספקת שירותים

 )interoperability) יכולת פעולה הדדית
 מידע קהילתי

 יעוץ
 השתתפות פעילה

 בנית קהילה
 קידום נגישות לשירותים ציבוריים

 

 פורמלית-למידה פורמלית וא .4
 ילדים ובתי ספר

 לדיםשירותים מקוונים לי -
 מבוגרים

 מיומנויות בסיסיות/יכולות ליבה -
 השכלה דיגיטלית -
 מיומנויות הקשורות לתעסוקה -
 סמכהה

 השפעה

e-Learning 

 סביבות למידה וירטואליות -

 ניהול סביבות למידה -
 זיה אינטרקטיביתטלוי -
 לימוד נייד -
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 פיתוח חברתי וכלכלי .5
 תיירות תרבותית

 תיירות הקשורה לשושלת
 עה פנימיתהשק

 מקורות מידע
 שירותי מידע

  ניהול ידע
 רשיונות ומחירים

 הספקת שירות
 מיומנויות סגל
 שיקום שכונות

 תעשית התרבות
 שיווק, פרסום ופעולות חיצוניות

 

  : הנחיות ניהוליות2חלק  

 
 אסטרטגי תכנון .1

 תכנון אסטרטגי
 אסטרטגיות תרבותיות

 תכנון פרויקט
 תוכנית עסקית

 

 

 ותשיתוף פעולה ושותפ .2
 שותפות אסטרטגית

 שותפויות חוצות תחומים
 שותפויות באותו תחום

 שותפויות עם המגזר החינוכי
 שותפויות עם המגזר ההתנדבותי

 שותפויות עם המגזר התעשיתי והפרטי
 סוגי שותפויות

 התחלת שותפויות
 ארגון שותפויות
 מימון שותפויות

 תחזוקת שותפויות
 

 מודלים עסקיים .3
 מימון והזדמנויות פיננסיות

 תוכנות בחינם ותוכנות קוד פתוח
 מיקור חוץ

 ספקי שירותי אפליקציות
 הסכמי רמת שירות

 (Networkingרישות )
 זכויות קנין רוחני

 ניהול קשרי לקוחות
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 איוש .4
 גיוס עובדים

 מיומנויות
 הדרכה

 (CPDפיתוח מקצועי מתמשך )
 סוגיות כלל מגזריות

 ושימוש ביועצים חיצוניים מיקור חוץ
 

 והערכה ביצועים .5
 סטטיסטיקות של ספריות ציבוריות

 סטטיסטיקות של מוזיאונים
 סטטיסטיקות של ארכיונים

 מדדי ביצועים
 מדדי סטטיסטים חדשים

 בנצ'מארקינג )מטרי ותהליך(
 ערך והשפעה מדדי

 ערכת כלים מעשית למדידת ערך והשפעה
 שאלונים סטנדרטיים

 סטנדרטים
 מדידת השימוש במשאבים אלקטרונים

 מדדים סטטיסטים חדשים להערכת שירות

eMetrics 
 

 סוגיות משפטיות וסוגיות של זכויות .6
 זכויות יוצרים

 ן על גישהזכויות יוצרים והשפעת
 ציבורית השאלההשפעות של זכויות יוצרים על 

 זכויות יוצרים ומערכות הגנה טכניות
 אכיפה של צוי זכויות קנין רוחני

 אגודות רישוי משותפות
 מאגרי נתונים

 (Metadataזכויות קנין רוחני בנתוני על )
 זכויות יוצרים, שמירה בארכיון ושימור

 הנחיות לדיגיטציה
 רטיותהגנת נתונים ופ
 שיתוף בנתונים

 חופש המידע
 שימוש חוזר במידע במגזר הציבורי

 (Commerce-e) מסחר אלקטרוני
 נגישות לאנשים מוגבלים
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: הנחיות טכניות3חלק     

 
 טכנולוגיות ותשתיות יסודיות .1

XML (le Markup LanguageeXtensib( 
 שירותי רשת

 רשת סמנטית
 שירותי רשת סמנטית

 רשתות
 פס רחב

 סיבים אופטים
 לוויין

 אלחוט

WiFi 
 

 דיגיטציה .2
 תכנון ותזרים עבודה

 שיקולים פיננסיים
 סלקציה

 חומרה ותוכנה
 פורמטים של קבצים

 סטנדרטים
 זכויות קנין רוחני

 הצגהועיצוב 
 אחסון

 

 שימור דיגטלי .3
 סלקציה

  השימור טכנולוגי
 העתקת טכנולוגיה

 ניוד מידע
 מקוריות

 אחסון
 שימור

 פרוצדורות שיקום אסון
 פורמטים
 אמצעים

 סטנדרטים
 אות רשת ודומייןארכיב

 השלכות איוש
 השלכות מנהלתיות ומשפטיות

 

 תיאור משאבים .4
 עבודה הדדיתאפשרות 

 דטה-ֶמטה
 דומייןיפיים של דטה ספצ-תקני מטה

 אוסףהרמת בתיאור 
  טרמינולוגיה

  ולוגיותתאונ
 זיהוי אובייקט
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 גילוי ואחזור .5
 פעולה הדדיתיכולת 

 מנועי חיפוש 
 אתרים מומלצים  ותרשימ

 מרכזים ושערים , פורטלים
 חיפוש צולב 

 גושים 
 תמונות איחזור
  איסוף

 הרשת הסמנטית

 
 ניהול תוכן והקשר .6

 הקשריות

 (CMS) תוכןמערכות ניהול 

 (ERM) ניהול רישומים אלקטרוני

 (DAM) ניהול נכס דיגיטלי
 מערכות ניהול אוספים

 וארכיוןספריה , מערכות משולבות של מוזיאון

 ( GIS)ת מידע גיאוגרפיותמערכו
 

 שירותי מולטימדיה .7
 תשתית  

 פורמטים של מולטימדיה

  ספרים אלקטרוניים וסדרות אלקטרוניות 

 מדיה הזרמת 
 מוזיקה וצליל 

 צילום  דיגיטלי 

 חומר שידור 

  ת עבודה הדדיתויכולתקנים 
 מערכות מידע גיאוגרפי 

 מציאות מדומה
 ויזואליזציה 

Haptics  
 הובלהערוצי 

 אינטרנטה 

 טלוויזיה דיגיטלית 

 עמדות אינטרנט 

 ועידת וידיאו 

 שירותים ניידים 

  סיוריםמדריכי  
 

 אינטרקטיביות .8
 מציאות מדומה

 מחשב–אדםת אינטרקצי
 לוגיית משחקיםטכנו

 יצירת תוכן
 אינטרקציה עם משתמשים

 שירותי פניות ציבור
 תצוגות אינטרקטיביות
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 רב לשוניות .9
 שפות אירופאיות

 שילוב חברתי
 שפות סימנים

 אחזור מידע
 מילון מילים נרדפות רב לשוני

 אתרי אינטרנט רב לשוניים
 כתבים

 גופנים ומקלדות
 תעתיק, שעתוק וקבצי רשות

 תרגום מכונה
 תרגום קול לקול

 

 התאמה אישית .10
 אימות משתמש

 פרטיות
  כרטיסים חכמים וכרטיסים לקורא מגנטי מהיר

 מערכות תשלום
 התאמה אישית

 מערכות המלצה  
 אחזור מידע מותאם אישית

 פורטלים

Fora אינטרקטיבית וקהילות מקוונות 
 מוזיאונים, ארכיונים וספריות וירטואליים

 תוויות ותגים חכמים
 גית סוכניםטכנולו

 גישה ניידת
 למידה כדרך חיים

 השתמעויות לחוקי סגל ולהכשרות
 

 נגישות לאנשים מוגבלים .11
 אנשים מוגבלים וצרכיהם

 גישה פיזית
 גישה למידע

 גישה אינטלקטואלית
 גישה וירטואלית

 נגישות ברשת
 תחיקה והנחיות

 

 אבטחה .12
 אבטחת רשת

sFirewall 
 וירוס-תוכנות אנטי

 זיהוי משתמש
 תרישיונו

 ניהול זכויות דיגטלי
 כתב סתרים

 חתימות דיגיטליות
 סימני מים דיגיטליים

 סטגנוגרפיה 
 מערכות תשלום אוטומטיות



 תוכן ענינים 8  הנחיות קלימרה

 

SSL (Secured Sockets Layer) 
 מקוריות ושלמות

 מאגרים דיגיטליים אמינים

 (Domain)שמות דומיין 
 אבטחת מידע

RFID 
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  הקדמה 

 
)קלימרה(, שממומן באגודת תעשיות  CALIMERAהנחיות אלו נאספו על ידי  צוות התיאום של 

 ( של הנציבות האירופית.FP6הטכנולוגיה של תוכנית המסגרת השישית )
 

, העובדים במוסדות תרבות ברמה המקומית המטרה הנה לספק לקובעי מדיניות ולאנשי מקצוע
)במיוחד ספריות, מוזיאונים וארכיונים ציבוריים(, סיכום תמציתי ורלוונטי של השימוש העדכני 
בטכנולוגיות חדשות. ההנחיות אמורות להסביר בדרך קריאה כיצד ניתן להשתמש בטכנולוגיות אלו 

רכים החברתיים, התרבותיים והכלכליים של לפיתוח שירותים דיגיטלים, שמתוכננים כך שיתאימו לצ
משתמש אמיתי. מטרת ההנחיות הנה גם לעודד שימוש רב ויצירתי יותר בטכנולוגיות אלו על ידי 
הקהילה המקצועית. ההנחיות אמורות גם לסייע בהבנה ברורה יותר של הדרך בה שירותי תרבות 

e--יות עיקריות באירופה, כולל אלו של המקומיים יכולים לשחק תפקיד מרכזי במילוי של מטרות מדינ
Europe Action Plan [1.] 

 

[, אשר פורסמו 2] FP5-תחת ה PULMANההנחיות עוקבות אחר אלו שנוצרו על ידי הרשת התמטית 
ותורגמו לעשרים ושש שפות. הנחיות קלימרה מאורגנות במבנה דומה. ההבדל  2002-2003בשנים 

גם מרחיבות את תחום העיקרי הנו שהנחיות קלימרה לא רק מעדכנות את הגרסה הקודמת, אלא 
עסוקן, כך שנכללים שירותים המוצעים על ידי ארכיונים ומוזיאונים, בנוסף לאלו המוצעים על ידי 
ספריות ציבוריות. תוכניות דומות קיימות לתרגום ההנחיות למספר שפות אירופאיות במהלך החלק 

 [.3] קלימרה. כל הגרסאות זמינות באתר של 2005הראשון של שנת 
 

הנחיות נפרדות בסך הכל. אלו מחולקות לשלוש קבוצות עיקריות המכסות סוגיות חברתיות,  23ישנם 
נחיות ניהוליות וטכניות. להטחת שימוש נוח על ידי קובעי מדיניות עסוקים, סיכום של כל אחת מהה

זמין אף הוא בנוסף לגרסה המלאה. החלק האחרון של כל ההנחיות כולל קישורים ליישומים יצירתיים 
של הטכנולוגיה המעורבים במוסדות תרבות מקומיים או משפיעים עליהם, שמטרתם לסייע 

 למשתמשים להעריך התפתחויות מובילות בכל אירופה מהפרספקטיבה האישית שלהם.
 

הנחיות קלימרה נעשתה על ידי מועצת מחוז אססקס )בריטניה(, חבר בצוות  הקואורדינציה של
הקואורדינציה, תחת העריכה הכללית של ג'וליה האריסון. עם זאת, הועלתה תרומה מקשת נרחבת 
של מומחים מכל האיחוד האירופי והמדינות השכנות, בצורה של השתתפות בסדנאות, כתיבת הגשות 

צים להודות לאלו שהשתתפו ברצון וביעילות כה רבים באיסוף של הנחיות ועריכה ביקורתית. אנו רו
 אלו וכן לאלו שהיו מעורבים במשימת תרגומן.

 
, פורום ביצוע נאות יושק דרך אתר 2005במהלך התקופה האחרונה של קלימרה, המסתיימת בסוף 

מאד שחברים רבים  האינטרנט, במטרה לאפשר דיון נרחב יותר בתוכן של הנחיות אלו. אנו מקווים
 מהקהילה המקצועית ישתתפו בהתפתחויות עתידיות של רעיונות ובהגדרת ביצוע נאות.

 
לבסוף, ברצוני להדגיש שהתוכן של ההנחיות הנו זמין בחינם לפרסום מחדש. כל הנדרש הנו הכרזה 

ר סמלים . נשמח לספק למוציאים לאוISTעל המקור ועל המימון של הנציבות האירופית תחת תוכנית 
 מסחריים ועוד לפי דרישה.

 
 רוברט דייויס

 קוארדינטור מדעי
 קלימרה

rob.davies@mdrpartners.com 
 

  מקורות 

[1] e-Europe Action Plan  

http://europe.eu.int/information_society/eeurope/2005/all_about/action_plan/index_en.htm
http://europe.eu.int/information_society/eeurope/2005/all_about/action_plan/index_en.htm
http://europe.eu.int/information_society/eeurope/2005/all_about/action_plan/index_en.htm
http://www.pulmanweb.org/
http://www.calimera.org/default.aspx
http://www.calimera.org/default.aspx
mailto:rob.davies@mdrpartners.com
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http://europe.eu.int/information_society/eeurope/2005/all_about/action_plan/index_
en.htm 
 
[2] PULMAN Thematic Network http://www.pulmanweb.org 
 
[3] CALIMERA http://www.calimera.org 

 

 
 

 
 
 

 

 
 

 

http://europe.eu.int/information_society/eeurope/2005/all_about/action_plan/index_en.htm
http://europe.eu.int/information_society/eeurope/2005/all_about/action_plan/index_en.htm
http://www.pulmanweb.org/
http://www.calimera.org/
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 הנחיות קלימרה

:1חלק   

הנחיות למדיניות חברתית  
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 הנחיות קלימרה

שילוב חברתי  

 
 

   תוכן 

 

 נושאים הנכללים בהנחיות אלו:
 גורמי סיכון של בידוד חברתי

 קבוצות בסיכון

 למלחמה בבידוד חברתי IST-שימוש ב
 שירותים ניידים
 סוגיות נגישות

 

 לתוכן חזרה נושאי מדיניות 

 

 סיכון של הרחקה חברתית  גורמי
 גורמי הסיכון שמגדילים את את הסכנה של עוני ושל נידוי חברתי הינם: 

 תלות ממושכת בהכנסה נמוכה/בלתי מספקת 

 ;אבטלה ממושכת 

 ;העסקה בלתי מובטחת, באיכות נמוכה ובשכר נמוך 
 ;רמת השכלה נמוכה, אנאלפבתיות 

 ;ילדות במשפחה פגיעה 

 ;חוסר תפקוד 
 בריאות רופפת; 

 ברתית(;ח-מגורים באיזור של מחסור )פשע, סמים, והתנהגות אנטי 

 ;הומלסיות ותאני מגורים בלתי יציבים 

 ;הגירה, מוצא אתני, גזענות ואפליה 
 ;אפליה על רקע מגדר, נטיה מינית, דת, או כל בסיס אחר 

 ;)מגורים במוסד )בתי כלא, מוסדות טיפול, מוסדות לטיפול בחולי נפש 
 

אי מחויב לבצע חדירה לתוך ההכחדה של העוני ושל הנידוי החברתי. המועצה האיגוד האירופ
בכך שהיקף העוני והנידוי החברתי הינו בלתי מתקבל  2000האירופאית מליסבון בכירה בחודש מרץ 

על הדעת. בניה של איגוד אירופאי כוללני יותר נחמשב כמרכיב חיוני לשם השגת היעד האסטרטגי 
ה כלכלית קבועה, מקומות עבודה טובים ורבים יותר, לכידות חברתית גדולה לעשר שנים של  צמיח
הוחל בתכנית פעולה קהילתית וכל אחת מהמדינות החברות באיחוד האירופי יותר והשמדת העוני. 

חוייבה להכין וליישם תכנית פעולה לאומית להכללה חברתית, אשר מבוססת על המטרות המשותפות 

 ]1[ית בניס. למדינות אחדות יש גם מדיניות הכללה חברתית. שאומצו בוועידה האירופ
 

האתגר למוסדות של מורשת תרבותית היא לקרב עמדות משפטיות שונות, יוזמות ודיווחים בעלי 
ית הצהרה האוניברסלבהשפעה, ולמזגם לתוך השירותים שלהם. המדיניות שלהם צריכה להתחשב 

של האיחוד  , אסטרטגיה בעניני מוגבלויות]3[, הוועידה האירופית לזכויות אדם]2[של זכויות אדם

 ]5[. 2006-2002 חברתי לחמה בנידוי למתכנית הקהילתית בו ]4[האירופי 
 

מוסדות למורשת תרבותית ממוקמים במקום שהם יכולים להרים תרומה משמעותית להתחדשות 
קהילתית באמצעות נקיטת יוזמות לשם הגעה לאנשים בסיכון של נידוי חברתי בקרבתם, ולשם חיזוק 

ר זה מערב אימוץ של אמצעים חיוביים לשם הכללה חברתית, הלכידות החברתית של האיזור. דב
ובכך יוצרים קישורים ושותפויות  עם הקהילה, וגם מאתגרים כמה מהמסורות והנוהגים המסורתיים. 
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מוזיאונים, ספריות, וארכיונים יכולים לתמוך בלימוד, הפחתת הפשיעה, פיתוח איזורים כפריים, 
תרבותי, יצירתיות, שיוני התמחויות, תחושת קהילתיות, הזדהות התחגשות כלכלית ותרבותית, גיוון 

 תרבותית ואזרחית, אשר כל אלה מסייעים להכללה חברתית.
 

חוברת הדרכה זו יישימה במידה שווה למוזיאונים, ספריות וארכיונים. יש היקף רב לשיתוף פעולה בין 
 שלושתם. 

 

 
 

 לתוכן חזרה               הנחיות לביצוע  נאות 

ארכיונים, שנוצרו על ידי יחידים, משפחות, עסקים או מוסדות, מספרים את תולדות העבר שלנו, 
מראים לנו כיצד הפכנו לפרטים, לקהילות ולאומות שאנחנו. מודעות להיסטוריה מובילה להבנה טובה 

יחודית לנו. ארכיונים מציעים קשר יותר של עצמנו, של קהילותינו ושל המורשת התרבותית הי
לאירועים היסטורים דרך מסמכים, מכתבים, פילם, הקלטות, מפות, תוכניות, שרטוטים, פוסטרים, 

 תמונות, המקורות העיקריים של היסטוריה.
 

מוזאונים, דרך גישה מחשבתית לאיסוף, הצגה, תיכנון ואינטרפטציה, יכולים לסייע ביצירת תחושת 
צות, שיתכן ונדחקו לשוליים, ביצירת כבוד הדדי, הבנה וסובלנות בין קהילות שונות, השתייכות לקבו

 בהתמודדות עם אפליה ועם סטריאוטיפים שמזינים חוסר סובלנות. 
 

ספריות סיפקו לאורך ההיסטוריה חומרים ומקורות אינפורמטיבים, חינוכיים ובעלי קשר לפנאי. כיום, 
ולי גישה למחשבים להשתמש באינטרנט למטרות מידע יכולות הספריות לאפשר לאנשים נט

ותקשורת, לספק מקום בו יכולים ילדים ממשפחות מעוטות יכולת להכין שיעורי בית, לספק שירותים 
וירטואליים לאנשים המרותקים לביתם או מבודדים ואף יותר מכך. האיחוד האירופי תומך בתרומה 

אשר ]EQUAL ]6-תוכנית ה , n Social Fund (ESF)Europea  -שספריות יכולות להרים על ידי ה
 בוחנת דרכים חדשות להתמודד עם אפליה ואי שוייו במקומות ובחיפוש עבודה. 

 
קהילות, מוסדות מקומיים יכולים להיות בעלי השפעה גדולה יותר ממוסדות בהיותם קרובים יותר ל

לאומיים, בעיקר כאשר הם מעודדים פרטים וקבוצות לבנות אוספים או ארכיונים קהילתיים משל 
עצמם, או להשתתף כמתנדבים. בהשוואה למוסדות לאומיים גדולים, המוסדות המקומיים יכולים 

שיהיו פחות מוגבלים על ידי נהלים בירוקרטיים , דבר שיאפשדר להם  להתפס כמאיימים פחות ויתכן
 להיות גמישים יותר ונענים יותר לדרישות הציבור. 

 
מעורבות במוסדות מסורת תרבותית יכולה להשפיע לטובה על חייהם של אנשים על ידי הגדלת 

ת והספקת תחושת הערך העצמי והבטחון האישי, פתיחת אפשרות ללמידת מיומנויות חדשו
 הזדמנויות למציאת תחושת זהות והשתייכות.

 
 לתוכןחזרה          קבוצות בסיכון

מספר מוסדות מקומיים באירופה כבר מספקים שירותים לקבוצות הסיכון הבאות, למרות שהאמצעים 
 יכות:אינם בשום אופן אחידים מבחינה גיאוגרפית או מבחינת שירות או א

  אנשים מוגבלים )כולל אנשים בעלי מוגבלות זמנית כתוצאה מתאונה או מחלה, אנשים
החולים במחלות ממושכות הגורמות מוגבלות כגון שיגרון, אנשים עם מוגבלות הקשורה לגיל, 

 דפסה, בעלי נכות למידה ואנשים עם מחלות נפש(.ה-אנשים בעלי נכות

 אנשים המרותקים לביתם 

 הנמצאים בסכנת בידוד חברתי אנשים מבוגרים 
 ילדים הגדלים במשפחות בסיכון 

 מובטלים 

 אנשים עם בעיות סמים או אלכוהול 

 חסרי בית 
 פליטים ומחפשי מקלט 

http://europa.eu.int/comm/employment_social/equal/index_en.html
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 מהגרים 

 מיעוטים אתניים, לשוניים, דתיים ותרבותיים 

 אנשים עם יכולות פגומות 

 אנשים שנפלטו מבית הספר 
 אוכלוסיות כפריות 

 עניים 

 אסירים 
 ות יכולים לסייע במלחמה של בידוד חברתי על ידי:מוסדות תרב

  הכנסת שילוב חברתי כעמדה מובילה בכל השירותים שהם מעניקים. התרבות הארגונית
 צריכה לעודד שגשוג של שילוב חברתי.

  יעוץ לקבוצות מבודדות חברתית, משתמשים ולא משתמשים כאחד, ושילובן במטרה להכיר
 ס אליהן.את צרכיהן ושאיפותיהן ולהתייח

  איתור שירותים בכל פעם שיש צורך, אבל בניה בהסתמך על מתקנים ושירותים קיימים
 כשאפשר.

 .בחינת האפשרויות למקם את מתקניהם ביחד עם מוסדות מקומיים אחרים 
  ,הספקת שירותים ניידים על מנת להגיע לאנשים באיזורים מרוחקים, הצגת תערוכות בקהילה

 ו'.ארגון תערוכות נודדות וכ

  אימוץ שעות פעילות גמישות יותר, לא בהכרח הרחבת שעות הפעילות אלא התאמתן כך
 שישקפו צרכים ורצונות של הקהילה.

 .יצירת שותפויות לפיתוח והספקת שירותים 

 .הספקת שירותים לאנשים במוסדות כגון בתי זקנים, בתי חולים ובתי סוהר 
 תית, לשונית וחברתית של הקהילות דאגה שתערוכות ואוספים ישקפו את השונות התרבו

המקומיות, לדוגמא, ספריות צריכות להחזיק ספרים, עיתונים וכדומה בשפות המיעוטים 
 ובפורמטים חלופיים.

 .תפירת שירותים כך שיתאימו לצרכים של קבוצות ייחודיות 

 .הגדרה מחדש של תפקיד הצוות כך שיכלול אחריות חברתית רבה ותפקיד חינוכי רבים יותר 

  שינוי התדמית של מוזיאונים, ספריות,ומשרדי רשומות על מנת להפוך אותם למזמינים יותר
 לקבוצות מבודדות חברתית, מבלי להרחיק משתמשים מסורתיים.

  דאגה שהשונות באוכלוסיה המקומית תשתקף בכוח העבודה, כלומר, גיוס אנשים ממיעוטים
 אתניים ואנשים עם מוגבלויות.

 שימוש מלא ב-IST (Information Society Technologies) על מנת למגר בידוד חברתי. 

 
 לתוכןחזרה     למלחמה בבידוד חברתי ISTשימוש ב 

, אשר חודרים באופן גובר לכל ISTבעולם המודרני חשוב שלכל האנשים תהיה גישה למתקני 

נדרשת ברוב המשרות ואף בקניות,  ISTומות האספקטים של חיי הקהילה. רמה כלשהי של מי

. מוסדות תרבות מקומיים יכולים לסייע ISTבנקאות ופעילויות פנאי רבות יש צורך בשימוש במתקני 
רבות לצמצום הפער הדיגיטלי הקיים בים אלו שיש להם ובין אלו שאין להם גישה לטכנולוגיה על ידי 

 הספקת גישה ציבורית לשירותים דיגיטליים.
 

עם אחוז גבוה של מובטלים, בעלי הכנסה נמוכה או אנשים בעלי השכלה נמוכה במקומותיהם, 
שכונות מצוקה באזורים עירונים וכפריים כאחד מאופינות באחוז חדירה נמוך של האינטרנט. הדבר 
משפיע על הכלכלה המקומית, ועל איכות החיים הכללית באזורים אלו, והופך מתקני גישה ציבוריים 

 (.ראה בהנחיות בנושא פיתוח חברתי וכלכליובים במיוחד. )לחש
 

 ISTמוזיאונים, ספריות וארכיונים אוספים, משמרים ומארגנים באופן מסורתי פריטים כחפצים פיזיים. 
נושאים.  מאפשר ליצור תחליפים דיגיטליים, שיכולים להיות מאורגנים בדרכים שונות, לדוגמא, לפי

המורשת התרבותית של קהילה יכולה להשמר כאוסף בעל קישורים פנימיים של ספרים, חפצים, 
תמונות, מסמכים, הקלטות של היסטוריה שבע"פ, סרטי צילום וסרטי וידאו וכו'. ניתן לערוך חיפוש 

ים על פי מילת מפתח, נושא או טקסט חופשי. הדבר יכול להוות דרך להספקת שירותבאוסף כזה 
בעלת מאפינים של שילוב חברתי, היות והוא מאפשר לאנשים להשתמש באוספים בדרך הרלוונטית 
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בהנחיות לרגע ולנסיבות שלהם, ועל ידי כך להגדיל את תחושת השייכות לקהילה שלהם )ראה גם 
 . (זהות ולכידות תרבותיות

 עם אוכלוסיות בסיכון כוללות: IST-דוגמאות לדרכים בהן ניתן להשתמש ב

  ניתן לספק שירותיIST בביתם או בבית החולים.לאנשים בעלי בריאות לקויה , 
 שאינם פעילים יותר מבחינה חינוכית  או כלכלית יכולים ללמוד להשתמש  אנשים מבוגרים

 , או ששירותים כאלו יכולים להיות מובאים אליהם אם הנם מרותקים לביתם.ISTבמתקני 
  ממשפחות מעוטות יכולת או הגרים בשכונות מצוקה יכולים להשתמש בשירותי ילדיםIST 

 לשיעורי הבית שלהם.

 במתקני  יכולים להשתמש מובטלים וחסרי מיומנויות נדרשותIST  לשיפור יכולותיהם
 .ולמציאת עבודה

  שירותיIST למטרות שיקוםבבתי סוהר  יכולים לשמש. 

  ניתן לספק שירותיIST י בית.לחסר 
  אנשים ששפת האם שלהם אינה השפה העיקרית או הרשמית במדינתם או מקום מגוריהם

 יכולים להנות משירותים מקוונים שיסופקו בשפות המיעוטים.

  אירופה סובלת לעיתים  מהגרים, פליטים ומחפשי מקלטהאוכלוסיה ההולכת וגדלה של
מחסומי שפה או מגורים באזורי  קרובות ממאפיינים נוספים של בידוד כגון הכנסה נמוכה,

מצוקה. שירותים מקוונים לאוכלוסיות אלו בשפות האם שלהם יכולים לסייע להם להכיר את 
 סביבתם החדשה.

 יכולים להשתמש במתקני  אנשים חסרי גישה לאינטרנטIST  על מנת לשמור על קשר עם
 לחוש מבודדים.קרובים וחברים, דבר המסייע בשמירת משפחות מאוחדות ומונע מאנשים 

למטרות פנאי כגון משחק שחמט מקוון. למרות  ISTאנשים אלו יכולים גם להשתמש במתקני 
 שהדבר עלול להתפס כפריבילגיה מדובר בפתח לשיפור יכולות כמו גם איכות החיים.

 בעזרת פורמטים נגישים מיוחדים.לאנשים מוגבלים  ניתן לספק שירותים 
 

 לתוכן חזרה         שירותים ניידים

גישות חדשניות להספקת שירותים יכולות להביא לשירות באיכות גבוהה הנגיש לכולם, בעיקר 
במקומות בהם אחוז גדול מהאוכלוסיה המקומית או האזורית חי באזורים כפריים או בערים קטנות. 

וק, בידוד גיאוגרפי, גישה קשה למקומות אנשים רבים, החיים באזורים כפריים, הנם אמידים אך ריח
עבודה, תחבורה, שירותים ומרכיבי הזדמנויות אחרים, הנם בעיות של קבוצות בסיכון החיות באזורים 
 כאלו. שירותים ניידים יכולים לשמש להבאת שירותים, כגון, פעילויות אומנות, תערוכות, מידע ושירותי

נשים. התפתחויות טכנולוגיות, כגון, הפס הרחב, רשת ספריה, לקהילות ובתי ספר קטנים ולבתי א

( מאפשרות דרכים חדשות להספקת שירותים לפרטים GISאלחוטית ורשתות מידע גיאוגרפיות )
 בביתם או במרכזי הקהילה כגון העיריה, לדוגמא:

 .מחשבים יכולים להיות נישאים על כלי רכב ולשמש לגישה לקטלוגים ולאינטרנט 
 ם לבתיהם של אנשים או לבתי אבות.ניתן לקחת מחשבי 

 .מחשבים נישאים יכולים להיות מושאלים לאנשים ולקבוצות 

  מחשבים, מצלמות דיגיטליות, ציוד אודיו וכו' יכולים להיות מושאלים לקבוצות שונות לצורך
 יצירת תכנים שונים.

 
חזרה  לאנשים מוגבלים בחלק ההנחיות הטכני( נגישות)ראה גם את ההנחיות בנושא  סוגיות נגישות

 לתוכן
       

מהאוכלוסיה הכללית באירופה הינם אנשים עם מוגבלויות. אנשים  10-15%-ההערכה היא ש
ך והם מוגבלים הינם בעלי סיכון כפול מאחרים להיות חסרי מקצוע, אין להם גישה קבועה לחינו

לעיתים קרובות בעלי חינוך אקדמי פחות מאחרים, בעוד שחינוך גבוה יותר, אימון מקצועי וניסיון 
בעבודה הם לעיתים נגישים פחות עבורם. הם בעלי הסתברות גבוהה פי חמש מאנשים לא מוגבלים 

ים. להיות מחוץ למעגל העבודה. הזהות של אנשים מוגבלים עברה שינוי דרמטי בעשורים האחרונ
הראיה של אנשים מוגבלים כאזרחים בעלי ערך עם זכויות שוות, מחליטים ובוחרים בעצמם ממשיכה 
להתקדם והיא רואה באנשים מוגבלים חלק מהחברה ומשפיעה על ההתפתחות. התרבות של שילוב 

מוגבלים קיימים, עונה על צרכיהם ויוצרת מרחב בו הם יכולים לתרום. חברתי מבינה כי אנשים  
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, המזהה את הצורך למגר אפליה נגד אנשים מוגבלים, מספק תמריץ 13-זה האיחוד האירופי החו

gyEuropean Union Disability Strate לקמפיין לזכויות אזרחיות מלאות לאנשים מוגבלים. )ראה 
מנהל מסע תעמולה עבור הנחיות ייחודיות למוגבלים  European Disability Forum ]7[ -( ה]4[

בותית חייבים להיות מודעים למדיניות האירופית שידונו בנגישות לכל השירותים. מוסדות מורשת תר
ולמלא אותה, דבר שישפיע על התפתחות זכויות למוגבלים בכל המדינות החברות. לדוגמא, באנגליה 

 Disability -ישפיע על הרחבת הve 2000/78/ECEuropean Employment Directi 8[ ] -ה
]9[ Discrimination Act 1995 קים שהם מעסיקים החל לכל המעסיקים, ללא תלות במספר המועס
 .2004-מ
 

או סוגיות נגישות לאנשים מוגבלים, כלומר, אנשים עם ליקויים פיזיים )ניידות, גישה, איזון, סיבולת ו/
גובה פחותים(, ליקויים תחושתיים )ראיה או שמיעה פגומות(, ודיסגרפים )אנשים עם ליקוי ראיה, 

עיות בקריאת טקסט מודפס( יכולות להיות מנטלי או פיזי כמו גם דיסלקטיים המתמודדים עם ב
 מחולקות לארבע קבוצות עיקריות:

 )'נגישות פיזית )לבנינים, עמדות שירות, תחנות עבודה, חדרי קריאה, מדפים וכו 

  נגישות אינטלקטואלית )לתוכן של נשאי אינפורמציה, כולל הנגישות של חומרים בפורמטים
 ות מיוחדות(.אלטרנטיבים, תחנות עבודה מותאמות ותוכנ

  נגישות וירטואלית )לשירותים לאנשים, שאינם יכולים להגיע למקום נתינת השירות, שיכולים
 לכלול ביקורים לאנשים המרותקים לביתם כמו גם גישה דיגיטלית(.

 .ואימון לחברי הצוות בעזרה לאנשים מוגבלים 
 

תוכנן, או כאשר שירות קיים מוסדות צריכים לשלב את הנגישות בערכי הארגון. כאשר שירות חדש מ
הופך לדיגיטלי, אזי יש להתחשב בסוגיות נגישות משלב התכנון הראשוני ולא להוסיף אותן לאחר 

מכן. בכל מקרה, רוב הארגונים מפעילים שירותים קיימים, אשר עליהם לשדרג כך שיעמדו בדרישות 
צע בחינת נגישות שתכסה את הסטנדרטיות החוקיות והמנהליות. דרך טובה להתחלת השינוי הנה לב

בנינים, ריהוט, ציוד, שילוט, חומרים ציבוריים, מלאי, אתרי אינטרנט וכו'. הביקורת  -כל האספקטים 
יכולה להתנהל על ידי הסגל עצמו או על ידי קבלן חיצוני שיגויס למטרה זו. עריכת ביקורת מקצועית 

פיצויים.לעיתים קרובות מסייעת במקרים של מחלוקת או בדרישות   
 

מומלץ לערב אנשים מוגבלים מההתחלה, אם ניתן, ולהתייעץ עימם בנוגע לצרכיהם ולהתאמת 
 השירותים הניתנים.

אם ישנה בעית מימון, הוצאות על שינויים ושיפורים צריכות להיות פרופורציונאליות למטרת השירותים 
וני" במונחים של שינויים בבניינים והדרך בה ינוצלו. ברוב המקרים מצופה מארגונים לעשות מה ש"הגי

וכו'. המנהלים צריכים לבדוק האם סיוע כספי אפשרי מהממשלה. לדוגמא, יתכן ויש מס או מע"מ על 
רכישת ציוד מסוים. יתכן גם שניתן להשיג חסות מארגוני צדקה או ארגונים מסחריים. תקצוב למען 

של שיפורים, רכישת מלאי, אירועים, נגישות למוגבלים צריכה להיות משולבת בתקציב הבסיסי 
 פרסומים ותערוכות. 

 
אימון הצוות צריך לכלול מודעות למוגבלות וכן אימון ספציפי בשימוש בציוד מיוחד ובהתמודדות עם 

אנשים עם סוגים ספציפים של מוגבלות. שימוש בטכנולוגיה להספקת שירותים לאנשים מוגבלים 
 בחלק הטכני של המדריך. לאנשים מוגבלים נגישות נדונה בהנחיות בנושא

 
  מסקנה

מוזיאונים, ספריות וארכיונים, המנוהלים על ידי רשות מקומית, יכולים לעבוד בשיתוף פעולה עם 
מחלקות אחרות על מדיניות למיגור בידוד חברתי. )דוגמא למדיניות כזו יכולה להיות לאפשר לאנשים 
מוגבלים ולילדים צעירים לשאול מחשב לפרק זמן ממושך דרך רשות מקומית או בית הספר(. תהליך 

 משותף צריך להיות מאומץ על ידי כל אחת מהרשויות המקומיות בפיתוח מדיניות ותהליכים:

  זיהוי האנשים אשר מבודדים חברתית והתפוצה הגיאוגרפית שלהם וקיום מעורבות על מנת
 ם.לזהות את צרכיה

 אומדן ובחינה של דרכי עבודה קיימות 

 .פיתוח אסטרטגיה וסדרי עדיפויות 

http://europa.eu.int/comm/employment_social/soc-prot/disable/strategy_en.htm
http://europa.eu.int/comm/employment_social/soc-prot/disable/strategy_en.htm
http://www.edf-feph.org/
http://www.edf-feph.org/
http://europa.eu.int/eur-lex/pri/en/oj/dat/2000/l_303/l_30320001202en00160022.pdf
http://europa.eu.int/eur-lex/pri/en/oj/dat/2000/l_303/l_30320001202en00160022.pdf
http://www.hmso.gov.uk/acts/acts1995/1995050.htm
http://www.hmso.gov.uk/acts/acts1995/1995050.htm
http://www.hmso.gov.uk/acts/acts1995/1995050.htm
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 פיתוח השירותים ואימון הצוות לספק אותם 

 יישום השירותים ופרסומם 

 .הערכת הצלחה, בחינה ושיפור 
 

התוצאות וההצלחה של שירות צריכים להיות מוערכים באופן  קבוע מול מטרות שנקבעו מראש, 
(. הדבר יאפשר ביצועים וההערכהוסמני ביצועים )ראה גם את ההנחיות בנוגע לקריטריונים להצלחה 

למוסדות להדגים את השינוי שחוללו באנשי קהילתם, להפיק לקחים ולערוך שיפורים נוספים בשירות 
 שלהם.

 

 לתוכן חזרה  אג'נדה לעתיד 

רטגיות מקומיות ברורות יותר מתהוות כיום במדינות אסטרטגיות לאומיות וכתוצאה מכך גם אסט
רבות, דבר האמור לסייע למוזיאונים, ספריות וארכיונים לפתח הנחיות ולשותפויות להתמודד באופן 

 אפקטיבי עם בעית הבידוד החברתי. בכל מקרה, פעולות ממוקדות ונרחבות יותר עדיין נדרשות.
 

ת לסוגיות שילוב חברתי ולזהות את התפקיד הייחודי ממשלות צריכות לעודד את הגישה ההוליסטי
שמוזיאונים, ספריות וארכיונים יכולים לשחק בחידוש הסביבה ובאג'נדת השילוב החברתי. מוזיאונים, 

ספריות וארכיונים צריכים להיות מודעים לאג'נדה כזו ולהבטיח שעבודתם מכוונת להשגת המטרות 
 והיעדים הנכללים בה.

 
ת צריכות לתמוך ולקדם עבודתם של מוזיאונים, ספריות וארכיונים, להבטיח משאבים רשויות מקומיו

נאותים, ליצור מבנים שיאפשרו שיתוף פעולה עם ארגונים אחרים ולזהות ולקדם שיטות הערכה 
 שונות.

 
קובעי מדיניות צריכים להעלות את הפרופיל הציבורי של המגזר כך שפרטים וארגונים העובדים 

של שילוב חברתי ושיקום שכונות יהיו מודעים לפוטנציאל ולערך הייחודי של תרומתם. בפרויקטים  

 
מוזיאונים, ספריות וארכיונים צריכים להיות הדוברים של שילוב חברתי, הם צריכים להשתמש 

בתפקידם כנשאי לימוד לאורך החיים, ממשל מקוון, חידוש שכונות וכו' ככלי במלחמה למיגור בידוד 
 חברתי.

 
מוזיאונים, ספריות וארכיונים צריכים להפוך את השילוב החברתי לקדימות הקבועה במדיניות שלהם. 

 התרבות הארגונית צריכה להיות כזו המעודדת פריחת שילוב חברתי.
 

מוזיאונים, ספריות וארכיונים צריכים להתייעץ ולערב קבוצות מבודדות חברתית, משתמשים ולא 
יח שהשירותים שהם מעניקים מבוססים על צרכים אמיתיים.משתמשים כאחד, במטרה להבט  

 
קובעי מדיניות וצוות, דרך הקשרים שלהם עם מנהיגי הקהילה וכו', צריכים לעודד קבוצות מבודדות 

 חברתית להיות פרואקטיביות בקבלת שירותים הרלוונטים לצרכיהם.
 

וב חברתי, לדוגמא מערכות רישום קובעי מדיניות צריכים לבחון את המדיניות לאור הרעיון של שיל
 ומדיניות חיוב יכולות להיות משלבות חברתית.

 
ארגוני הכשרה צריכים להבטיח צריכים להבטיח שהקורסים והתוכניות שלהם מקדמים שילוב חברתי. 

כל הצוות, לא רק אלו העובדים ישירות בחזית השירותים, צריכים המשך הדרכה על מנת לפתח 
תית ותרבותית על מנת לאמץ מידה נאותה של דאגה ללקוח, וכן לקחת חלק רגישות לשונות חבר

 .ISTבהבניית התפקיד של 
 

מכוני מחקר וגופים המממנים מחקר צריכים לתמוך במחקר מפורט של המורשת התרבותית הקשורה 
לצרכים של קבוצות מבודדות. עליהם גם לבצע בקרה סטטיסטית על השימוש בשירותים לפי 
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של אנשים מבודדים, ולהשתמש בשיטות הערכה אפקטיביות והשוואתיות למדידת קטגוריות 
 ההשפעה של הסקטור על שילוב חברתי.

 

לכל הקהילות ללא תלות במיקום גיאוגרפי, לדוגמא על  ICTספקי טלקומוניקציה צריכים לספק קישורי 
 ידי טכנולוגיות פס רחב, כבלים או אלחוט.

 

ולשפר  ISTלהמשיך לפתח דרכים חדשות להספקת שירותים על ידי מפתחי תוכנה וחומרה צריכים 
 פורמטים נגישים ושירותים רב לשוניים.

          לתוכן חזרה מקורות 

 

[1] National Action Plans for social inclusion 
(http://europa.eu.int/comm/employment_social/news/2001/jun/napsincl2001_en.ht
ml)  based on the common objectives adopted at the Nice European Council 
(http://europa.eu.int/comm/employment_social/soc-prot/soc-incl/com_obj_en.htm).   
 
[2] Universal Declaration of Human Rights 
http://www.un.org/Overview/rights.html 
 
[3] European Convention on Human Rights 
http://www.hri.org/docs/ECHR50.html  
 
[4] European Union Disability Strategy       
http://europa.eu.int/comm/employment_social/soc-prot/disable/strategy_en.htm  
 
[5] Community Action Programme to Combat Social Exclusion 2002-2006 
http://www.europa.eu.int/comm/employment_social/soc-prot/soc-
incl/ex_prog_en.htm  
 
[6] Public Libraries and the EQUAL Agenda: Public Libraries: Social Inclusion and 
Lifelong Learning in the United Kingdom, Italy and France by Robert Davies and 
David Fuegi with contributions by Pier Giacomo Sola and Alessandra Tagliavini. 
August 2004. 
http://www.learneast.com/transnational/documents/EQUALcomparativestudy-
finalsept.04.pdf 
 
[7] European Disability Forum http://www.edf-feph.org/ 
 
[8] European Employment Directive 2000/78/EC 
http://europa.eu.int/eur-
lex/pri/en/oj/dat/2000/l_303/l_30320001202en00160022.pdf  
 
[9] Disability Discrimination Act 1995 
http://www.hmso.gov.uk/acts/acts1995/1995050.htm  

 לתוכן חזרה  קישורים 

 

 אירופה

Access to Cultural Heritage: Policies of Presentation and Use (ACCU) 

http://europa.eu.int/comm/employment_social/news/2001/jun/napsincl2001_en.html
http://europa.eu.int/comm/employment_social/news/2001/jun/napsincl2001_en.html
http://europa.eu.int/comm/employment_social/soc-prot/soc-incl/com_obj_en.htm
http://www.un.org/Overview/rights.html
http://www.hri.org/docs/ECHR50.html
http://europa.eu.int/comm/employment_social/soc-prot/disable/strategy_en.htm
http://www.europa.eu.int/comm/employment_social/soc-prot/soc-incl/ex_prog_en.htm
http://www.europa.eu.int/comm/employment_social/soc-prot/soc-incl/ex_prog_en.htm
http://www.learneast.com/transnational/documents/EQUALcomparativestudy-finalsept.04.pdf
http://www.learneast.com/transnational/documents/EQUALcomparativestudy-finalsept.04.pdf
http://www.edf-feph.org/
http://europa.eu.int/eur-lex/pri/en/oj/dat/2000/l_303/l_30320001202en00160022.pdf
http://europa.eu.int/eur-lex/pri/en/oj/dat/2000/l_303/l_30320001202en00160022.pdf
http://www.hmso.gov.uk/acts/acts1995/1995050.htm
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לקידום נגישות לתרבות. הפרויקט  2004שנים מספטמבר  3פרויקט של האיחוד האירופי הפועל 
ויציע כלים חדשים בסוגיות נגישות לאנשי יקדם שיתופי פעולה בין פעילים בשדה ניהול המורשת 

מקצוע. מוסדות תרבות משש מדינות אירופאיות ישתתפו בפרויקט המובל על ידי המועצה הפינית 

 .(Helsinki, Finland)הלאומית לעתיקות 

http://www.abm-
utvikling.no/soknadsmidler/eu/fetsund_lenser/PRESSEMELDING_ACCU.pdf  
 

EQUAL 

EQUAL שנוסד על ידי ה ,European Social Fund (ESF) הינו חלק מהאסטרטגיה של האיחוד ,
כוללת  האירופי ליצור עבודות רבות וטובות יותר ולדאוג לנגישות לעבודות אלו. האג'נדה של הארגון

שילוב חברתי, למידה כדרך חיים ותעסוקה. הארגון בוחן דרכים חדשות  –שלושה נושאים מקושרים 
לטיפול באפליה ואי שיוויון הנחווים על ידי עובדים ומחפשי תעסוקה. בנוסף, הוא עוסק גם בצרכיהם 

 של מחפשי מקלט.

http://europa.eu.int/comm/employment_social/equal/index_en.html  
 

Infobus 

, InfoBus -, הידוע כMobile Information and Communications Centers (MICC) -פרויקט ה
סובו, מספק מקורות מידע וכלי העצמה לקבוצות מעוטות יכולת בדרום מזרח אירופה )אלבניה, קו

מקדוניה, מונטנגרו וסרביה(, ומספק נגישות למידע, חינוך והדרכה, פיתוח קהילתי וכלכלי ותקשורת 

  .http://www.infobus.org/ מוגברת בין הממשלה לאזרחים. 
 

 הרפובליקה הצ'כית

Support for social programmes 
 Člověk v tísni - ומך באנשים נזקקים דרך עבודה בנושא זכויות אזרח, עבודת שדה ת

  .http://www.clovekvtisni.czסוציאלית, פרויקטים חינוכיים, וכו' 
 Nadace rozvoje občanské společnosti (NROS) -  הקרן לפיתוח חברה אזרחית תומכת

ת רווח, אשר מספקים עזרה לקבוצות מאוימות או מאותגרות, מגינים על בארגונים שלא למטר
 זכויות אדם וערכים דמוקרטים, ותורמים לתקשורת וסובלנות למיעוטים בחברה.

http://nros.cz 
 Open Society Fund in Prague -  תומך בתוכניות המתמקדות בתפקיד של חוקים, מנהל

 http://osf.czבורי, זכויות אדם, חינוך, הזדמנויות שוות, אומנות, תרבות ותחומים אחרים. צי
 

 פינלנד

Info Bank 
מכילים מידע בסיסי חשוב למהגרים על תפקוד החברה והזדמנויות  Info Bank -הדפים של ה

 http://www.caisa.hel.fi/בפינלנד. זמין במספר שפות. 
 

 איטליה

ABSIDE  
ABSIDE (Apprendere in Biblioteca nella Società dell'Informazione per ridurre la 

(Discriminazione e l'Emarginazione sociale ,לימוד בספריות להקטנת אפליה ובידוד חברתי ,

פועל להגדלת הרישות בין מרכזי למידה בספריות ציבוריות, לקידום  EQUAL -שנוסד על ידי תוכנית ה

 http://www.abside.net/תפקיד הספרן כמורה וכפעיל ביעוץ והדרכה בנושאי צרכי הכשרה.
 

 פולין

Ikonka project (Icon Project) 
הזה הינו להתקין נקודות גישה ציבוריות לאינטרנט  התפקיד של הפרויקט של משרד המדע והמידע

בספריות מקומיות ומרכזים קהילתיים בכל פולין, במיוחד בערים קטנות ובכפרים. הפרויקט ממוקד 
במיוחד בפתרון בעיות הנוצרות על ידי הפער הדיגיטלי, על ידי נתינת גישה חופשית לאינטרנט 

 http://www.informatyzacja.gov.pl/en/projekty.html והדרכות מחשב. 

http://www.abm-utvikling.no/soknadsmidler/eu/fetsund_lenser/PRESSEMELDING_ACCU.pdf
http://www.abm-utvikling.no/soknadsmidler/eu/fetsund_lenser/PRESSEMELDING_ACCU.pdf
http://europa.eu.int/comm/employment_social/equal/index_en.html
http://www.infobus.org/
http://www.clovekvtisni.cz/
http://nros.cz/
http://osf.cz/
http://www.caisa.hel.fi/
http://www.abside.net/
http://www.informatyzacja.gov.pl/en/projekty.html
http://www.informatyzacja.gov.pl/en/projekty.html
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 רוסיה

The Youth of Moscow 
מערבי של מוסקבה -תוכנית אשר פותחה על ידי מערכת הספריות המרכזית של מנהלת הרובע הצפון

ם בהתמכרות בסמים ואלכוהול, בפשע, במטרה לעודד דרך חיים בריאה בין בני נוער וצעירים, ללחו

 http://www.horoshevo.ru/והתנהגות אנטי חברתית. 
 

 ספרד

España.es  
 כולל את התוכניות הבאות: 

   sbibliotecas.red.eshttp://internetenla/אינטרנט בספריות:

 http://internetenlaescuela.red.es/אינטרנט בבתי ספר

 http://internetrural.red.es/ואינטרנט באזורים כפריים 
דות גישה ציבוריות לאינטרנט בעלות קישור במהירות המטרה היא לפתח רשת נרחבת של נקו

מליון  38גבוהה. "אינטרנט בספריות" מותקן בכל הספריות הציבוריות בספרד. תעשה השקעה בגובה 
ספריות ציבוריות על מנת לקיים, בין היתר את הפעילויות הבאות: קישוריות  4000יורו שתחולק בין 

 ם חדשים עם קישור ציבורי לאינטרנט.ימחשב 12,000-רחבת פס ורכישות יותר מ

http://www.red.es/Redes-Page-PlantPageStandard_espana.html 
 

 תורכיה

T.C. Başbakanlık Özürlüler İdaresi Başkanlığı (Prime Ministry, Department for the 
Disabled) Portal 

אתר האינטרנט של המשרד מכיל, לא רק את כל המידע המשפטי והפרקטי הנוגע לחינוך 

, משרדי NGOsולהזדמנויות תעסוקה, שיקום ושירותים קיימים אחרים, אלא גם קישורים לכתובות של 

 http://www.ozida.gov.tr/tr_files/index.htm ממשלה אחרים, בתי ספר ועוד. 
 

 בריטניה

Community Access to Archives Project (CAAP) 
, המובל וממומן עי ידי הארכיונים הלאומיים 2004ועד אוקטובר  2003פרויקט פיילוט לשנה מנובמבר 

(TNA בשיתוף עם שירותי הארכיון של יורקשייר המערבית ,)(WYAS) מחלקת הארכיון של ,

, (NCA), מועצת הארכיונים הלאומית (NAS), הארכיונים הלאומיים של סקוטלנד (HAD)הקני

 -( וPRONI, משרד הרשומות הציבורי של צפון אירלנד )(NLW)הספריה הלאומית של ויילס 
Commanet.מטרותיו לעודד שילוב חברתי על ידי הכרת הארכיונים לקהלים חדשים . 

http://www.nationalarchives.gov.uk/archives/caap/   
 

LearnEast 

ן דרכים חדשות לעבודת הספריות שמטרתו לבחו EQUAL -פרויקט, הנתמך וממומן על ידי תוכנית ה
עוטות יכולת, בעיקר נשים המתכוונות הציבוריות לעבודה קהילתית בנושאי העסקת אוכלוסיות מ

לחזור לעבודה, מובטלים ומועסקים הרוצים לשפר את מיומנויות העבודה שלהם, מיעוטים אתניים, 
 לומדים מבוגרים ומטיילים. הפרויקט כולל ספריות ציבוריות במזרח אנגליה ושותפים באיטליה וצרפת. 

http://www.learneast.com/ 
 

Mobile Library Traveller Project  
הספריות של מועצת מחוז אסקס מריצות שירות נייד לתיירים, המבקר ששה אתרים על בסיס שבועי. 

ומידע, התיירים יכולים להשתמש במחשבים ניידים. צוענים  DVDלהספקת ספרים, וידיאו, בנוסף 
לאינטרנט בספריות נייחות. הספריות של אסקס עובדות בסמיכות ותיירים מעודדים להשתמש בגישה 

(, אתר http://www.groundswelluk.net/~fft/cyberpilots/About.htm) Cyber Pilotsגם עם 
 ם. אינטרנט לכל ילדי הצוענים, תיירים, קרקס ומופעי

http://www.cilip.org.uk/aboutcilip/medalsandawards/LibrariesChangeLives/lclawinrep
04.htm 

http://www.horoshevo.ru/
http://internetenlasbibliotecas.red.es/
http://internetenlaescuela.red.es/
http://internetrural.red.es/
http://www.red.es/Redes-Page-PlantPageStandard_espana.html
http://www.ozida.gov.tr/tr_files/index.htm
http://www.ozida.gov.tr/tr_files/index.htm
http://www.nationalarchives.gov.uk/archives/caap/
http://www.learneast.com/
http://www.groundswelluk.net/~fft/cyberpilots/About.htm
http://www.cilip.org.uk/aboutcilip/medalsandawards/LibrariesChangeLives/lclawinrep04.htm
http://www.cilip.org.uk/aboutcilip/medalsandawards/LibrariesChangeLives/lclawinrep04.htm
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MLA (Museums, Libraries and Archives Council)  

MLA has produced toolkits for cultural heritage institutions which can be used as 
starting points for ensuring that access and inclusion principles are embedded in the 
work of the institution: 

Social Inclusion Toolkit http://www.mla.gov.uk/documents/socialinc_tk.doc 

Access for all Toolkit http://www.mla.gov.uk/documents/access_mla_tk.pdf  
 

Museums, Libraries and Archives Council  

MLA  הינו כלי יעיל למוסדותמורשת תרבותית בו ניתן להשתמש כנקודת התחלה להבטחה כי
עקרונות נגישות ושילוב יוטמעו בעבודת המוסדות. 

http://www.mla.gov.uk/documents/socialinc_tk.doc 
 

Museums, Libraries and Archives Council  

, Disability Portfolio -פירסם את ה MLA -, השנה האירופאית לאנשים מוגבלים,ה2003בשנת 
מדריכים המציגים את הדרך הטובה ביותר למענה על צרכים של אנשים מוגבלים  12קובץ של 

בהתמודדות עם  כמשתמשים וסגל במוזיאונים, ספריות וארכיונים. מעניק יעוץ, מידע והדרכה רבי ערך
 מכשולים ובדרך להעניק נוהג נאות.

http://www.mla.gov.uk/action/learnacc/00access_03.asp  
 

Museums, Libraries and Archives Council  

 Access for all’ toolkit: enabling inclusion for -הציג את ה MLA -ה 2004בפברואר 
museums, libraries and archives. 

http://www.mla.gov.uk/documents/access_mla_tk.pdf  
 

Scottish Library & Information Council (Slic) 

Slic פירסם דו"ח שכותרתו " Making a difference: libraries, ICT & social inclusion, June 

הכולל תיאור של הפרויקטים השונים בספריות הציבוריות בסקוטלנד 2004

 atesreport04.pdfhttp://www.slainte.org.uk/Files/pdf/pnet/gates/g 

, אשר יצר אתר 'Learning Together Through Reminiscence'פרויקט דנדי  דוגמא אחת היא
אינטרנט ופרסם ספר המבוסס על זכרונות של זמנים עברו שנרשמו על ידי אנשי המקום. אנשים רבים 

לפיתוח ניסיון זכו להדרכה על מחשב במסגרת פרויקט זה ונוצר קשר עם ילדי בית הספר המקומי 

 http://www.dundeecity.gov.uk/gates /דורי. האתר עדיין פתוח לתרומות נוספות. -לימודי בין
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 חזרה לתוכן העניינים

http://www.mla.gov.uk/documents/socialinc_tk.doc
http://www.mla.gov.uk/documents/access_mla_tk.pdf
http://www.mla.gov.uk/documents/socialinc_tk.doc
http://www.mla.gov.uk/action/learnacc/00access_03.asp
http://www.mla.gov.uk/documents/access_mla_tk.pdf
http://www.slainte.org.uk/Files/pdf/pnet/gates/gatesreport04.pdf
http://www.dundeecity.gov.uk/gates/
http://www.dundeecity.gov.uk/gates/
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 הנחיות קלימרה

 זהות ולכידות תרבותיות
 

 

   תוכן 

 הנושאים הנכללים בהנחיות אלו כוללים:
 שונות תרבותית

 לכידות קהילתית
 יצירת תוכן

 מידע קהילתי תרבותי
 תוכן תרבותי מגוון

 לתוכן חזרה סוגיות מדיניות 

ישנן הגדרות רבות לתרבות. חברה או קהילה יכולות לזהות את התרבות שלהן, את הידע המשותף 
הדורות. במובן זה, לאירופה יש בו זמנית תרבות אחת ותרבויות רבות. והמסורות המועברות לאורך 

כל פרט צריך להיות בעל תחושת זהות, שייכות לקהילה ולמקום, של השתייכות לתרבות. בכל מקרה, 
כפי שאמר גנדי, תרבות לא יכולה חיות אם היא מנסה להיות אקסלוסיבית. כלומר, שונות תרבותית 

אחדות קהילתית קיימת באוכלוסיה משלבת חברתית, בה תרבויות שונות קשורה לשילוב חברתי,  
, תיאר את 2004חיות זו לצד זו בהבנה הדדית. רומני פרודי, נשיא הנציבות האירופאית בפברואר 

אירופה כאיחוד של שונות, מקום בו הבדלים מתקבלים ונתפסים כמעשירים את הכלל, לטענתו, 

  [1]  לעירם, לאזור, למדינתם ולאיגוד האירופי –ה אירופאים חיים עם נאמנות מרוב
ויויאנה רדינג, הבטיחה , Information Society and Media נציבת האיחוד האירופי החדשה ל

"נציבת החדשנות, שילוב ויצירתיות". " חדשנות חייבת לשמש ככוח מניע בלחימה בפער להיות 
יגיטלי ויחזק את תהליך ליסבון, שילוב ימגר את הפער הדיגיטלי ויחזק את הזהות האירופית ואת הד

". גברת השונות התרבותית שלה, באמצעים של פלורליזם במדיה שיספק ביטוי חופשי ליצירתיות
הטכנולוגיות החדשות חייבות להבטיח הפצה נרחבת יותר של  תמונות, סיפורים, רדינג הוסיפה כי, "

 .[2]" היסטוריות וזהויות של אנשים באירופה

  
ישנו גם רעיון רחב יותר הגורס כי תרבות הנה "כל מה שאנחנו עשויים" וישנם ממשקים בין תרבות 

 וידע, לימוד ומידע בחיי יומיום.
 

אותן [, 3]הפיתוח והקידום של תרבותהאיחוד האירופי תומך בפעולות שמטרתן לעודד את השימור, 
אומנות, קולנוע ושידורי  שפה, ספרות, מופעי תרבות, אמנות חזותית, ארכיטקטורה, הוא מגדיר "

כבוד לזהות ושונות תרבותית  המדיניות התרבותית של הארגון מתמקדת בנתינת .[4]טלויזיה" 
והמטרות שלו הנן לשמר ולתמוך בשונות זו ולהפוך אותה נגישה לכל. אתר המועצה האירופאית 

Cultural Policy and Action[5 ]פרסומים מועילים בנושאים כגון שונות תרבותית ומניעת  מונה
 קונפליקטים. 

 
האיחוד האירופי תומך בלכידות קהילתית על ידי מגוון פעולות, קוי מדיניות, נושאים, תוכניות 

 ופרויקטים הכוללים:

  תוכניתCulture 2007 (2013-2007 )[6 ,]האמורה להחליף את  CULTURE 2000[7 ]
גורמים לאזרחות לעבוד: , שכותרתו 2004מרץ בהתבסס על חוזר מ .2006-שמסתיימת ב

עידוד  תרבות ושונות אירופאית דרך תוכניות לנוער, תרבות, אורקוליות והשתתפות 

המטרות העיקריות של התוכנית הנן השגת תחום תרבותי משותף דרך שיתוף ,  [8]אזרחית
הות אירופאית מהשורשים.  הדבר ייתן לפעילי תרבות ולאזרחים פעולה תרבותי ופיתוח של ז

הזדמנויות רבות יותר לקדם מורשת תרבותית, ליצור רשתות, ליישם פרויקטים, להיות ניידים 
 יותר ולהגדיל את הדיאלוג התרבותי בתוך ומחוץ אירופה.

 2008-2005 ( -תוכנית ה(eContentplus [9].  התוכנית נוסדה כיורשת לתוכניתeContent 

. התוכנית תעודד את הצירוף של אינפורמציה ממערכות שונות, 2004-שהסתיימה ב[ 10]
ללא תלות בפורמט, בשפה או במיקום. לצורך כך תוכן דיגיטלי חייב להיות מאומץ באופן טוב 

http://www.coe.int/T/E/Cultural_Co-operation/culture/
http://europa.eu.int/comm/dgs/education_culture/newprog/com1_en.pdf
http://europa.eu.int/comm/culture/eac/index_en.html
http://europa.eu.int/comm/culture/eac/index_en.html
http://www.cordis.lu/ist/directorate_e/telearn/econtentplus.htm
http://www.cordis.lu/ist/directorate_e/telearn/econtentplus.htm
http://www.cordis.lu/econtent/home.html
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יותר על מנת לענות על צרכי המשתמש ועליו להיות מתאים להפצה באמצעות פלטפורמות 
ת. התוכנית תתמקד בשלושה סוגי אינפורמציה: מידע גיאוגרפי, חומרים חינוכיים ותכנים שונו

 תרבותיים.  

 תוכנית ה-Digicult [11 ,]כנולוגיות בעלות פוטנציאל לשפר את אשר מנהלת מחקר של ט
 הנגישות, הויזביליות וההכרה של תרבות ומקורות מדע אירופאים. 

  נושאCulture and Society [12 ,]המתמקד ב- overnmenteG , שילוב חברתי, תרבותי
 ולשוני. 

 תוכנית ה- eInclusion [13 ,] שמטרתה קידוםeInclusion  כ"אבן בניין רוחבית בייסוד

Information Society טיח גישה והשתתפות שוות בכל אירופה".על מנת להב 
 ועידת ה-  IST  (Information Society Technologies)  האירופית שהתקיימה בנובמבר

"בצורך לשחרר את , שדנה מורשת חיה אינטרקטיביתכללה סדנה, שכותרתה  2004
הפוטנציאל היצירתי של אזרחי אירופה של קהילות באירופה, ושל הארגונים התרבותיים 

 [.14] השונים שבה, גדולים כקטנים )כולל, אבל לא מוגבל לספריות, מוזיאונים וארכיונים("
 

 
[ מספק אינפורמציה בנוגע להתרחשויות, שטחי פעילות, מימון 15]Europe and Culture portal -ה

 וקישורים לפורטלים ואתרי אינטרנט תרבותיים לאומיים שונים. 
 

 UNESCO ,The Universal Declaration on Cultural ההכרזה העולמית על שונות תרבותית,
Diversity  ,2001[ ,16שאומצה בניו יורק לב האירועים של ה ,]-רלוונטית 2001בספטמבר  11 ,

למוזיאונים, ספריות וארכיונים, היות והיא מציינת שתרבות הנה לב הויכוחים בני זמננו בנושאי זהות, 
לכידות חברתית ופיתחו כלכלה המבוססת על ידע. לדיון בתפקיד מוסדות תרבות בשימור זהות 

 קידום לכידות חברתית ראה: תרבותית ו

Cultural diversity: common heritage, plural identities, Unesco, 2002 [17].  
 

עבוד יחד ליצירת מקורות חדשים לטיפול בהיסטוריה מקומית, אירועי מוסדות זכרון ומורשת צריכים ל
תרבות, תכני תרבות מקומיים ומידע קהילתי. חשוב להשתמש בסטנדרטים על מנת להמנע מבעיות 
של יכולת פעולה הדדית )ראה הנחיות בנושא דיגיטציה ושימור דיגיטלי(. ניתן לעשות רבות לתיאום 

רית כמו גם מקומית. דוגמאות לנוהג נאות הרמה הלאומית נמצאות פעילויות ברמה לאומית ואזו
במועצה למוזיאונים, ספריות וארכיונים בבריטניה וברשות הנורווגית למוזיאונים, ספריות וארכיונים 

 (.ראה בקישורים)
 

                 חזרה לתוכן הנחיות לביצוע  נאות          

 
 חזרה לתוכן        שונות תרבותית

"לשון, ספרות, אומנויות הבמה, אמנויות  .[3שונות תרבותית קודשה בעת הקמת האיחוד האירופי ]
ושידורי טלויזיה הינם כולם חלק מהשונות התרבותית  ויזואליות, ארכיטקטורה, אומנות, קולנוע

האירופאית. למרות שהם משתייכים למדינה או אזור ספציפיים, הם מייצגים חלק מהמורשת 
המטרה של האיחוד האירופי הנה כפולה: לשמר ולתמוך בשונות זאת האירופאית התרבותית. "

שונות תרבותית נחשבת בעיני רבים כחשובה לאנושות כפי [. 4]" ולעזור בהפיכתה לנגישה לאחרים
ששונות ביולוגית חשובה בטבע, ולכן יש להגן עליה מפני איום הגלובליזציה. השונות עומדת בבסיס  

 UNESCO ,The Universal Declaration on Culturalההכרזה העולמית על שונות תרבותית,

 Diversity ,0012 [16].  עם הצטרפותן של מדינות חדשות לאיחוד האירופי, האוכלוסיה הכוללת
, דבר המייצג העשרה עצומה של השונות התרבותית באיחוד. 2007מיליון נפש בשנת  500-תגיע ל

נים בכל אירופה היו מעורבים כ"מחסן" של מורשת שונות תרבותית זו, מוזיאונים, ספריות וארכיו
 במגוון נרחב של פעילויות הבנויות בדרך שתסייע בהנגשת התרבות. ישנן שתי פנים לכך:

 הספקת גישה למקורות תרבות מקומיים לקהל גלובלי פוטנציאלי על ידי שימוש מלא ב- ICT .
 ו'.הדבר יכול לאפשר לאנשים ללמוד על תרבויות אחרות, לתמוך בתיירות תרבותית וכ

  הספקת גישה לשירותים ומקורות לקהילה מקומית מגוונת חברתית )ראה הנחיות בדבר
שילוב חברתי(. מובן מעליו שמוזיאונים, ספריות וארכיונים צריכים לעמוד בחוקים הנוגעים 

http://www.cordis.lu/ist/directorate_e/digicult/programme.htm
http://europa.eu.int/information_society/soccul/index_en.htm
http://www.cordis.lu/ist/so/einclusion/home.html
http://europa.eu.int/comm/culture/index_en.htm
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לשונות תרבותית, כגון יחסי גזעים, זכויות אדם, הזדמנויות שוות או חקיקה נגד אפליה. 
תית יצטרכו קודם כל לגלות, על ידי שרטוט דיוקן קהילתי, את ההרכב של ארגוני מורשת תרבו

קהילות היעד שלהם, להבין מהם המכשולים העומדים בפני קבוצות שונות, ולזהות פערים בין 
השירותים המסופקים. עליהם להבטיח שאוספים ותצוגות ישקפו את השונות החברתית 

 י, לדוגמא:והתרבותית של הקהילות שהם משרתים, על יד
o קיום עמדות ותוכניות קבועות שתומכות בשונות תרבותית 
o הספקת שירותים הרגישים למנהגים של סקטורים שונים 
o שוניות(.ל-הספקת שירותים וחומרים בכל השפות הרלוונטיות ) ראה הנחיות לגבי רב 
o .איסוף חומרים הקשורים להיסטוריה ולתרבות של כל הסקטורים 
o ם שמפארים שונות תרבותיתהצגת תצוגות ואירועי 
o שילוב שונות תרבותית בכל התצוגות והאירועים כשמתאפשר 
o  העסקת צוות מסקטורים תרבותיים שונים של הקהילה ו/או העסקת צוות עם

 מיומנויות לשוניות וידע תרבותי אחר
o קידום ושיווק שירותים לכל הסקטורים 
o ירותים עונים על צרכיהם התייעצות ושותפות עם כל הסקטורים על מנץ להבטיח שהש

 ועל מנת למדוד את ההשפעה.
 

תמיכה בשונות תרבותית מולידה תועלות חינוכיות, כלכליות וחברתיות ותורמת לאג'נדות העוסקות 
 בלימוד לחיים, שילוב חברתי והתחדשות כלכלית:

 אנשים יכולים ללמוד על תרבויות אחרות 

 ירותים, לצבור בטחון, ללמוד מיומנויות ינתן עידוד לאנשים מכל רקע תרבותי להשתמש בש
 חדשות שיכולות להוביל להעסקה או לשיפור התעסוקה ועוד.

 שימוש רב יותר בשירותים יכול למשוך מימון רב יותר לארגונים 
 בסיס משתמשים שונה תרבותית יכול להביא רעיונות חדשים וחדשנות לשירות 

 ודיים ללא תלות בהחזר הכלכלי. דיגיטציה יכול להיווצר שוק לעבודות מיעוטים ותחומים ייח
 והאינטרנט מספקים פלטפורמה למוצרים אלו

 ( ראה בהנחיות בנושא פיתוח חברתי וכלכליתיירות תרבותית יכולה לשגשג.) 
וכו'  היסטוריה מקומית, היסטוריה של בתים, מקומות, הגירה, אוכלוסיות מקומיות, אנשים עקורים

והיסטוריה משפחתית מהוות את הבסיס לזהות תרבותית ומעודדות את תחושת הקהילה. אילו נושאי 
מפתח למוזיאונים, ספריות וארכיונים ותחומים חשובים לשיתוף הפעולה ביניהם. ישנו עניין הולך וגדל 

לכלול גילוי בהיסטוריה משפחתית ובגילוי הזהות האישית. במקרה של מיעוטים אתניים הדבר יכול 
המקום ממנו באו אבותיהם, הסיבות למעבר וכו'. מוזיאונים, ספריות וארכיונים יכולים לספק מקורות 

לחיפוש זה כגון ספרות, אמנות, מוזיקה, חפצים וכו'. מכל רחבי העולם, רישומי לידות, נישואים, 
הדיגיטציה מאפשרת לחפש מיתות, אימוצים, עדויות הקשורות להגירה, מסמכי מפקד האוכלוסין וכו'. 

מקורות הקשורים לתרבות ספציפית ללא תלות בהיותם במוזיאון, בספריה או בארכיון או אפילו בעיר 
 או ארץ אחרת. 

 
 חזרה לתוכן       לכידות קהילתית

בו הוא הציג את  “Europe in the creative age” העצמאי פרסם דו"ח בשם thinktank Demos -ה
התפיסה שאנשים יצירתיים מעדיפים לחיות בחברות סבלניות, ולכן חברות סבלניות מושכות אנשים 

 [.18]מוכשרים ויצירתיים התורמים לחדשנות טכנולוגית  
 Museums and -( פרסם את הthe International Council of Museums) ICOM 1997-ב

Cultural Diversity: Policy Statement , המכיר בתפקיד המרכזי שמוזיאונים יכולים לשחק בקידום

חיוני [. 19]וחיזוק לכידות קהילתית. הדבר יכול להיות מיושם לגבי כל סקטור המורשת התרבותית 
ששונות תרבותית לא תוביל לפילוג, אלא ללכידות קהילתית, דבר הדורש קיום תחושה משותפת של 

שייכות והבנה וכבוד לשונות לשונית, אתנית, דתית ותרבותית. האיחוד האירופי מאמין שלכל 
ועם הקהילה המקומית  האירופאים צריכה להנתן הזדמנות לפתח תחושת הזדהות עם אירופה

שלהם, ובאותו זמן להנות מהזהות התרבותית הייחודית להם. מוזיאונים, ספריות וארכיונים יכולים 
 לשחק תפקיד מרכזי בקידום הלכידות הקהילתית:

 ( ראה הם בעלי מקורות מהם יכולים אנשים ללמוד על שורשיהם וכיצד הם פועלים עם אחרים
 (.הנחיות לגבי למידה

http://www.demos.co.uk/aboutus/default.aspx
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  הם יכולים לספק מקומות ופעולות בהם אנשים מרקע שונה יכולים לעבוד ולשחק יחד )ראה
 הנחיות לגבי שילוב חברתי(.

 .)הם יכולים לספק גישה לאנשים מוגבלים )ראה הנחיות לגבי נגישות לאנשים מוגבלים 

 חברתית -פשע והתנהגות אנטי הם יכולים לשתף פעולה עם סוכנויות אחרות בהתמודדות עם
 (.ראה הנחיות לגבי שיתוף פעולה ושותפות)

   הם יכולים לספק מידע הנדרש לאנשים על מנת להפוך לאזרחים אקטיבים )ראה הנחיות לגבי

eGovernment ואזרחות.) 

 שים ללמוד מיומנויות חדשות ולתרום לפיתוח חברתית הם יכולים לספק הזדמנויות לאנ
 (.ראה בהנחיות בנושא פיתוח חברתי וכלכליוכלכלית )

 .)הם יכולים לספק גישה למקורות בכל השפות הרלוונטיות )ראה הנחיות לגבי רב לשוניות 

 הילות וירטואליות, ללא תלות הם יכולים לקבץ יחד אנשים בקהילות של אינטרסים, או ק
 בגיאוגרפיה, רקע או נסיבות.

  .)הם יכולים לעזור לאנשים להקים ארכיונים ואתרי אינטרנט קהילתיים )ראה ביצירת תוכן
השתתפות בסוג זה של פרויקט יכולה לקרב קהילות מפולגות. דוגמא טובה הנה שיטת 

ראה , שהיתה בשימוש בצפון אירלנד ובקפריסין. )commaNET-הארכיון הקהילתי ה
 (.בקישורים

 
 חזרה לתוכן         יצירת תוכן

דיגיטציה מתגברת מתקיימת במוסדות מורשת תרבותית מקומיים, וחברים בקהילה הופכים 
ם צריכים להרגיש בעלות על המוזיאונים, הספריות והארכיונים המקומיים שלהם, למעורבים. אנשי

ואחת הדרכים לעודד זאת הנה על ידי יצירת תוכן. שיתוף ביצירת תוכן יכולה  גם לשמש לאיחוד 
קהילות מפולגות. בתי ספר, מכללות, קבוצות קהילתיות ופרטים יכולים לרכז יחד את הארכיונים 

ונות, סרטי פילם ווידאו, מסמכים אישיים, היסטוריה שבע"פ ועוד. דוגמאות טובות שלהם הכוללים תמ

(. אוספים כאלו יכולים להרים תרומה ה בקישוריםרא) COINE-וה  CHIMER-כוללות את פרויקטי ה
מוזיאונים, ספריות וארכיונים יכולים לשחק תפקיד מרכזי נכבדת למקורות ההיסטוריה המקומיים. 

בסיוע ליוצרים ליישם סטנדרטים המבטיחים איכות, לערוך דיגיטציה, מיפתוח ומיון האוספים ולהפכם 
 נגישים לציבור הרחב. 

 
וכן שכזו מתחילה בדרך כלל בתמונות משפחתיות וזכרונות אישיים, האנשים למרות שיצירת ת

המעורבים יכולים לפתח את אינטרסים היסטוריים רחבים יותר. הדבר מספק הזדמנות למוזיאונים, 
ספריות וארכיונים לתרום ללמידה כדרך החיים על ידי תמיכה באנשים העורכים את מחקר הרקע. 

ויכולים לשפר את המיומנויות שלהם ואת הבטחון שלהם  ICTם מיומנויות אנשים מעורבים לומדים ג
 באופן כללי. 

 
אתרים בהם אנשים יכולים לספר את סיפורם האישי הופכים ליותר ויותר פופולריים. ישנם מאות 
אתרי אינטרנט, המזמינים אנשים להוסיף את סיפורם האישי לארכיון. בחלק מהמקרים גם תמונות 

ראה ) BBC-של ה WW2 People's War -כולים להיות מצורפים. דוגמא אחת הנה הורישומים י
קהילות של אנשים מאותו  –(. ארכיונים קהילתיים יכולים להיות מוקמים סביב כל נושא בקישורים

יין משותף, או אשר חוו חוויה מסוימת. עשית פעולה אקטיבית, כגון תרומה מקום, או אשר חולקים ענ
לארכיון, מולידה תחושת שייכות ויכולה להיות התחלה להשתתפות פעילה בקהילה. מתנדבים 
מעורבים, לעיתים קרובות, בפרויקטים כאלו, הם מסייעים לאנשים לכתוב את סיפורם או להעלות 

סטוריות שבע"פ, מצלמים תמונות ועוד, וזו יכולה להיות דרך נוספת אותו לאינטרנט,  מקליטים הי
 להשתתפות בחברה באופן אקטיבי. 

 
מוסדות מורשת תרבותית יכולים גם להקים אתרי קהילות וירטואליות באינטרנט בהם יכולים אנשים 

 (.ראה בקישוריםלהתקבץ סביב ענין משותף ללא תלות במחסומים גיאוגרפים או תרבותיים )

 
 חזרה לתוכן   (ראה בהנחיות בנושא פיתוח חברתי וכלכלי) מידע תרבותי קהילתי

מוסדות מורשת תרבות מקומיים מצוים במקום טוב לספק מידע מסוג זה, שהנו ללא ספק מתאים 
. הדבר יכול לכלול:לדיגיטציה  

http://www.commanet.org/
http://www.chimer.org/index.asp
http://fp.armitt.plus.com/coine_project.htm
http://www.bbc.co.uk/dna/ww2
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 אירועים מקומיים 

 אתרים מקומיים שכדאי לבקר 

 תיאטרון, קולנוע וקונצרטים מקומיים 

 .קבוצות מתנדבים מקומיות, כולל קבוצות תיאטרון ומקהלה, מועדוני צילום וגינון ועוד 
 מידע תיירותי 

ות התומכות בערים ואזורים גדולים יש לעיתים קרובות מחלקות מרוכזות של הרשויות המקומי
במוסדות תרבות המגלות ענין אסטרטגי רב בסוג זה של עבודה. ספריות ציבוריות מצוידות 

במיומנויות להוביל את הרשויות המקומיות בנושא זה תוך שיתוף פעולה עם סוכנויות וארגונים 
מקומיים אחרים על מנת לקיים מידע מדויק ועדכני, המסופק בצורה העומדת בסטנדרטים 

ם מראש. ספריות ציבוריות רבות מייצרות מאגרי מידע קהילתיים הניתנים לחיפוש לפי מוסכמי
 נושא, מקום ושם ארגון והמספקים קישורים לדפי מידע קהילתיים אחרים באותו אזור.

 
 חזרה לתוכן)ראה הנחיות בנושאי שירותי מולטימדיה, דיגיטציה, ושימור דיגיטלי( תוכן תרבותי מגוון 

שונות תרבותית כוללת ביטוי, יצירה ופעולות תרבותיים של כל קבוצה שהיא, ומוסיקה, סרטים 
ה דרך אפקטיבית לחלוק ויזואליים הנ-ושידורי טלויזיה נכללים בהגדרה זו. הפצת מקורות אודיו

נקודות מבט בזהות תרבותית. מוסדות תרבות מקומיים יכולים לארגן אירועים לקידום חוויות ו
שונות ולעידוד דו שיח בין קבוצות. יש להם גם חובה לשקף שונות בחומרים שהם רוכשים 

 ומשמרים.
 

)לדוגמא, מוסיקה עממית, מוסיקה עכשוית, היסטוריה שבעל פה( משחקים תפקיד  מוסיקה וקול
חשוב מאד בזהות התרבותית. התפקיד של מוסדות מורשת תרבותית בנוגע למוסיקה וקול 

 יגיטלים הנו לספק שירותים כגון:ד

 .מידע על ארגוני מוסיקה ותרבות שבעל פה 

 .)גישה למוסיקה וקול שניתן להורידם )בכפוף לזכויות יוצרים 
 .אמצעים להקליט ולשמר ארכיוני מוזיקה וקול 

 .יצירת מקורות היסטוריה שבעל פה וארכיוני קול והבטחת הגישה אליהם 
 

, וידאו ותמונות חשובים אף הם לזהות התרבותית של הקהילה. יותר כגון סרטים מקורות ויזואלים
שונים באיחוד האירופי. בהתחשב  סרטיםעותקים של סרטים נשמרים בארכיוני  700,000-מ

בתפקיד המשמעותי שהקולנוע משחק במורשת התרבותית וההיסטורית של אירופה, השימור של 

מתקיימות במטרה MEDIA[20 ,]תוכניות כגון אוסף רחב זה של סרטים הנו בעל חשיבות רבה. 
לסייע בשימור זה על ידי הכשרה וקידום פסטיבלי סרטים וכו'. הנציבות האירופית הציעה לאמץ 

ויזואליים והקצבת מימון -המועצה האירופאים בנוגע לשימור חומרים אודיוהמלצה של הפרלמנט ו

 .[21]לשימור סרטים 
 

שיתוף פעולה עם בעלי עניין בתחום, כגון מפיקי סרטים וחברות טלויזיה הינו רצוי כך שסרטים 
וך לזמינים באינטרנט. רוב שידורי הטלויזיה מופקים יוכלו לעבור דיגיטציה ולהפ תוכניות טלויזיהו

מגבשים אסטרטגיות [, 22]כיום בפורמט דיגיטלי. חברות טלויזיה, כמו המכון ההולנדי לקול ומראה 
 לשימור מאות אלפי שעות שידור בדרכים אותנטיות. 

 
ואת השימוש בהן. קל מאד כיום להוסיף תמונות בה מצולמות מצלמות דיגיטליות שינו את הדרך 

תמונות לאתרי אינטרנט וכו', אבל ישנו איום הנובע מהיות התמונות בנות חלוף וניתנות להחלפה יותר 
מבעבר.  אם אנשים היו מפסיקים, לדוגמא,  לשמור תמונות משפחתיות בצורה הפיזית, הן היו 

ריים. לכן, שימור תמונות צריך להיות בלב כל פרויקט דיגיטציה. אובדות מבחינת הארכיונים ההיסטו

 .[23]החוקר את הדיגיטציה, קטלוג ושימור של תמונות  SEPIAהאיחוד האירופי ממן את פרויקט 
 

פוטנציאל לספק גישה נרחבת מאד לתכני תרבות ולחזק את הרשת התרבותית )ראה  לדיגיטציה יש
הנחיות בנושא דיגיטציה(. יותר ויותר מקורות תרבותיים בפורמטים שונים הופכים לזמינים 

את אוספיהם ( digitisingמוזיאונים, ספריות וארכיונים מספרתים )אלקטרונית ובצורה מקוונת. 
מוזיאונים, ספריות וארכיונים ויוצרים גם תכנים תרבותיים משל עצמם. אתרי  במהירות הולכת וגדלה,

http://europa.eu.int/comm/avpolicy/media/index_en.html
http://www.knaw.nl/ecpa/sepia/home.html
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כוללים מוסדות פיזיים ווירטואלים כאחד. ישנם פרויקטים רבים המיועדים לאפשר לכל להשתתף 
 (.ראה בקישוריםבאופן מלא יותר באמנות ותרבות )

 
ר פרויקטים תחת תוכניות המסגרת החמישית והשישית החוקרים האיחוד האירופי תומך במספ

HERCIP, CHIMER, BRAVA ,ויזואלים, תמונות ופרויקטי היסטוריה מקומית, כולל  -מקורות אודיו

PRESTO, METAVISION, FIRST, ECHO, DIAMANT, COINE ו- PRESTOSPACE . פרטים על

 IST [24.]כל אלו בצירוף רשימה מקיפה של פרויקטים נמצאים באתר  
 

 לתוכן חזרה  אג'נדה לעתיד 

שונות תרבותית צריכה להיות חלק מהפעילות המרכזית וכן משולבת לתוך המדיניות, תכנון ותקצוב. 
ה הציבורית ככוח חי אמונה בספריגילוי הדעת בנושא ספריות ציבוריות שפרסם אונסק"ו מכריז על "

לחינוך, תרבות ואינפורמציה, וכגורם חיוני לעידוד שלום ורווחה רוחנית דרך מוחותיהם של אנשים 

 הדבר יכול להתאים בצורה זהה למוזיאונים וארכיונים. .[25"]ונשים
 

יצירת מקורות הרלוונטים לצרכי קהילותיהם. צרכים, מוזיאונים, ארכיונים וספריות צריכים להתנסות ב
אשר במטרופולינים גדולים, יכולים להיות מגוונים מאד. ישנה מגמה אצל המשתמשים להפוך ליותר 
ויותר מעורבים ביצירת ואיסוף מקורות, ויש לעודד זאת היות וזה מסייע לאנשים ללמוד מיומנויות 

 ואג'נדות של שילוב חברתי. eGovernmentדה מקוונת, חדשות, מערב אותם בקהילה, ותומך בלמי
 

לכידות קהילתית מחוזקת כאשר אנשים מכירים זה את זה. מוזיאונים, ארכיונים וספריות נמצאים 
 במקום המאפשר להם לאפשר לאנשים להכיר זה את תרבותו של זה. 

 
ב פרויקטים קואופרטיביים. יצירת תוכן, כמו אינפורמציה קהילתית, יכול לההפך למתוחכם יותר ולער

 מוסדות יכולים לפתח ולקדם כלים שיסייעו לפרטים לעבוד יחד כקבוצה. 
 

דיגיטציה של אוספי תרבות תמשך עד שחלק משמעותי מהמורשת התרבותית של אירופה יהיה זמין 
ם, בדרך זו אחרת של אמצעים דיגיטלים. תוכן מקומי יצור חלק גדל והולך של תמונה זו. מוזיאוני

ארכיונים וספריות מכל הסוגים, ארגוני התנדבות וצדקה, סקטורים פרטיים ועסקיים יצטרכו לעבוד יחד 
 של מנת להבטיח שחומר זה יהיה נגיש.

 
יותר ויותר חומרים "יוולדו כדיגיטלים" ומוזיאונים, ארכיונים וספריות יצטרכו לפתח אסטרטגיות 

ק מהחומרים. דואר אלקטרוני החליף במידה רבה להתמודדות עם עובדה זו על מנת לא לאבד חל
כתיבת מכתבים, תמונות דיגיטליות החליפו תמונות, חברות הפקת סרטי קולנוע, וידאו ושידורי 
 טלויזיה עובדות סביב השעון ביצירת טלויזיה דיגיטלית ותוכניות רדיו החליפו טייפים ווידאו, מוסיקה

יוחד . חשוב במDVD-ם, קלטות, תקליטורים והמורדת מהרשת לוקחת את מקומם של תקליטי
להבטיח שהמורשת התרבותית המגוונת של קהילות לא תאבד בעולם העובר גלובליזציה מואצת. 

 )ראה הנחיות בנושא שימור דיגיטלי(. 
 

אנשי סגל במוזיאונים, ארכיונים וספריות צריכים לקבל הכשרה בנושאים החוקיים הנוגעים לזכויות 
 אלה כיצד להיות רגישים לשונות התרבותית של אוכלוסית המשתמשים.אדם וכו', ובש

 
 סגל ייחודי או סגל שאומן בנושא צריך להיות מסופק לנושאי מוזיקה, קולנוע וכו'. 
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 לתוכן חזרה  קישורים 

 

 אוסטרליה
 ספרית מדינת טסמניה

Tasmania Online אתר עשיר מאד תרבותית עם מספר שירותים אלקטרוניים הכוללים את 
/http://www.tas.gov.au .המאפשר גישה לאתרי ממשלה, עסקים וקהילות 

http://www.statelibrary.tas.gov.au/  
 

 אירופה

CHIMER (Children's Heritage Interactive Models for Evolving Repositories) 
הפרויקט, ממומן על ידי תוכנית המו"פ של האגודה למידע של הנציבות האירופאית, הנו רשת 

אומית פתוחה של ילדים, מורים ומוזיאולוגים מכל רחבי אירופה המפתחים ארכיון מורשת בינל

http://portal.unesco.org/culture/en/ev.php-URL_ID=2450&URL_DO=DO_TOPIC&URL_SECTION=201.html
http://portal.unesco.org/culture/en/ev.php-URL_ID=2450&URL_DO=DO_TOPIC&URL_SECTION=201.html
http://unescdoc.unesco.org/images/0012/001271/127161e.pdf
http://www.demos.co.uk/catalogue/creativeeurope_page370.aspx
http://icom.museum/diversity.html
http://europa.eu.int/comm/avpolicy/media/index_en.html
http://europa.eu.int/eur-lex/pri/en/lip/latest/doc/2004/com2004_0171en01.doc
http://europa.eu.int/eur-lex/pri/en/lip/latest/doc/2004/com2004_0171en01.doc
http://www.geheugenvannederland.nl/gvnNL/handler.cfm/event/onpage/pageID/8FAE9963-0FAB-4112-BF19-325991A23477/collectionid/A1C3C760-1070-49C8-9257-A9AF9FB858BB
http://www.geheugenvannederland.nl/gvnNL/handler.cfm/event/onpage/pageID/8FAE9963-0FAB-4112-BF19-325991A23477/collectionid/A1C3C760-1070-49C8-9257-A9AF9FB858BB
http://www.geheugenvannederland.nl/gvnNL/handler.cfm/event/onpage/pageID/8FAE9963-0FAB-4112-BF19-325991A23477/collectionid/A1C3C760-1070-49C8-9257-A9AF9FB858BB
http://www.knaw.nl/ecpa/sepia/home.html
http://www.cordis.lu/ist/directorate_e/digicult/projects_all.htm
http://www.cordis.lu/ist/directorate_e/digicult/projects_all.htm
http://www.film-first.org/
http://www.unesco.org/webworld/libraries/manifestos/libraman.html
http://www.tas.gov.au/
http://www.statelibrary.tas.gov.au/
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מולטימדיה רב לשוני דיגיטלי כדרך אכסון ארוכת טווח למאגרי תרבות אירופאים. הילדים לומדים 

(, GPSלהשתמש בכלים יצירתיים חדשים כגון מחשבים, מצלמות דיגיטליות, מערכת מיקום גלובלית )
 וידאו ומצלמות אינטרנט לתמיכה ביצירתיותם.  מצלמות

http://www.chimer.org/index.asp and http://dbs.cordis.lu/cordis-
cgi/srchidadb?ACTION=D&SESSION=153372004-11-
27&DOC=1&TBL=EN_PROJ&RCN=EP_RCN:61828&CALLER=EISIMPLE_EN_PROJ  
 

CIPHER (Communities of Interest Promoting Heritage of European Regions) 
ת תרבותית, המוגדרים כמרחב מקוון, בו אנשים משתתפים ולומדים תחת פרויקט זה פורומי מורש

דרך גישה ותורמים למגוון של מקורות תרבותיים, המאורגן סביב נושא משותף, הוקמו בכל אירופה. 
 מורדת לכל:ארבעה פורומי מורשת תרבותית הוקמו תחת הכותרת 

 )מורשת תרבותית וחומרית אירית )דבלין 

 ור סיפורים ואומנות היסטורית )הלסינקי(מורשת נורדית דרך סיפ 

 )מורשת משותפת של מרכז אירופה )אוסטריה/ הרפובליקה הצ'כית 
 )המסורת של חדשנות טכנולוגית בדרום מרכז אנגליה )בריטניה 

http://cipherweb.open.ac.uk/d13/  
 

COINE (Cultural Objects in Networked Environments) 
מטרת הפרויקט, שנוסד על ידי האיחוד האירופאי,  לפתח חלק תוכנה שיאפשר לכל לספר את סיפור 
המורשת שלהם באופן דיגיטלי ואף לפרסם את תערכותיהם באינטרנט, או פשוט לכתוב סיפור על 

פולין, ספרד, אירלנד מנת לשתף אחרים. הפרויקט מערב חמישה שותפים מכל אירופה )יוון, 
 ובריטניה( והוא מנוהל על ידי אוניברסיטת מנצ'סטר בשיתוף פעולה עם מוזיאון ארמיט. 

http://fp.armitt.plus.com/coine_project.htm  
 

http://www.commanet.org commaNET 
commaNET  ,הינו ארגון שלא למטרת רווח שמקדם ותומך בארכיונים קהילתיים על ידי יעוץ והדרכה

ומוכר את הארכיונים הנוצרים על קומפקט דיסקים ודרך האינטרנט. מימון  @commמוכר את תוכנת 
נית, כלומר שדות מסד שול-אירופאי איפשר את פיתוח הפרויקט בכל אירופה. התוכנה הנה רב

הנתונים יכולים  להיות מתורגמים לשפות אחרות )כרגע דנית, הולנדית, גרמנית ואיטלקית(, כך 
שארכיונים קהילתיים יכולים להיווצר בשפה אחת ואילו החיפוש בהם יכול להתבצע בשפה אחרת. 

 הפרויקטים כללו:

 )רפאל )מורשת תרבותית של האיחוד האירופאי 
 ולנדית לאנשים מבוגרים: פרויקט הפלטפורמה ההComma , VSB Fonds 

 .רשת המידע למורשת הקנדית: תמריץ זכרונות קהילתיים 

 פרויקט הארכיון הקהילתי בקפריסין, תוכנית האגודה החברתית של האיחוד האירופי 

 (Listening to the past, speaking to the future. MLA, 2004. ISBN 1903743494  
 http://www.mla.gov.uk/documents.ם על חלק מפרויקטים אלו מכיל פרטי

  
   :The Guardian, November 13, 2002in  Record makersSimon Parker.ראה גם   

http://society.guardian.co.uk/internet/story/0,8150,838615,00.html.)  
 

 ארמניה

Armenian Genocide Institute-Museum 
תערוכה של חומרים היסטורים דוקומנטלים, מסמכי ארכיון ותמונות בנושא רצח העם הארמני בשנים 

פתית, גרמנית, רוסית וארמנית, צבירת מידע , סיורים מונחים של המוזיאון באנגלית, צר1915-1923

 http://www.armenocide.am  חדש.
 

 בולגריה

Community Development and Participation through the Chitalishte Network  

http://www.chimer.org/index.asp
http://dbs.cordis.lu/cordis-cgi/srchidadb?ACTION=D&SESSION=153372004-11-27&DOC=1&TBL=EN_PROJ&RCN=EP_RCN:61828&CALLER=EISIMPLE_EN_PROJ
http://dbs.cordis.lu/cordis-cgi/srchidadb?ACTION=D&SESSION=153372004-11-27&DOC=1&TBL=EN_PROJ&RCN=EP_RCN:61828&CALLER=EISIMPLE_EN_PROJ
http://dbs.cordis.lu/cordis-cgi/srchidadb?ACTION=D&SESSION=153372004-11-27&DOC=1&TBL=EN_PROJ&RCN=EP_RCN:61828&CALLER=EISIMPLE_EN_PROJ
http://cipherweb.open.ac.uk/d13/
http://fp.armitt.plus.com/coine_project.htm
http://fp.armitt.plus.com/coine_project.htm
http://www.commanet.org/
http://www.mla.gov.uk/documents
http://www.mla.gov.uk/documents
http://society.guardian.co.uk/internet/story/0,8150,838615,00.html
http://www.armenocide.am/
http://www.armenocide.am/
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וריות הבסיסיות המטרה של תוכנית זו הנה לחזק את התפקיד הקהילתי של הספריות הציב

(Chitalishta כמרכזיםם מסורתים של חינוך ותרבות, ולהציע מודלי עבודה להשתתפותם בפיתוח )

 http://www.chitalishte.bgהקהילה המקומית. 
 

 הרפובליקה הצ'כית

Chimeru 
 chanovice.wz.cz/ChimerOf.html-http://chimerאתר בית ספר בנושא מורשת מקומית. 

 
Místní kultura 

 http://mistnikultura.cz אינפורמציה על תרבות מקומית 
 

Městská Knihovna Český Těšín  
 ותר(.בפולנית )המיעוט הלאומי הגדול בי  Cesky Tesin-אתר של הספריה המקומית ב

http://www.knihovna.ctesin.cz    
 

 פינלנד

Agricola project 
 tp://agricola.utu.fiht// פרויקט ארכיוני המקדם את המחקר וההוראה של ההיסטוריה הפינית. 

 
 צרפת

Médiathèque 
אתר ושער מולטימדיה לדוגמא המכיל משאבים, הכוללים הקלטות, סרטי וידיאו, ניתוח מוסיקלי, 

  e.html-http://mediatheque.ircam.fr/indexוקטעי אודיו.
 

 אירלנד

Ardkeen Online 
האתר מקל על אנשים חסרי מיומנות טכנית ליצור דפי אינטרנט ולהפוך לחלק מהרשת המקומית 

לקהילת ארדקין, לספק נקודת מפגש לאירועים  one-stop-shopשלהם. האתר שואף להיות 

 een.iehttp://www.ardk/ מקומיים, קבוצות קהילתיות, מידע ועסקים. 
 

Libraries and Cultural Diversity  
זהו פרויקט מחקר משותף הכולל את הספריות הציבוריות של דבלין, שירות הספריות 

של מועצת העיר וטרפורד, ושירות הספריות של מחוז מיאת'. 
 terfordcity.ie/library/libraryprojects.htmhttp://www.wa 

 
 הולנד

Nederlands Platform Ouderen en Europa  

 (Netherlands Platform for Older People in Europe) 
זכרונות אישיים של אנשים מבוגרים, יחד עם תמונות, חפצים, מסמכים וסרטים נסרקים ומתויקים לפי 

 והאינטרנט. משתמש בטכנולוגית CD-Romוע מולטימדיה על גבי נושאים, ונעשים נגישים בסי
commanet .http://www.seniorweb.nl/npoe/projectentooneng.asp?ProjectID=16 

 
 דנמרק

Kulturnat Danmark 
 http://www.kulturnet.dk/index.htmlטרנטפורטל לתרבות הדנית באינ

 
 

 נורווגיה

Norwegian Archive, Library and Museum Authority  

http://www.chitalishte.bg/
http://chimer-chanovice.wz.cz/ChimerOf.html
http://mistnikultura.cz/
http://mistnikultura.cz/
http://www.knihovna.ctesin.cz/
http://agricola.utu.fi/
http://agricola.utu.fi/
http://mediatheque.ircam.fr/index-e.html
http://www.ardkeen.ie/
http://www.ardkeen.ie/
http://www.waterfordcity.ie/library/libraryprojects.htm
http://www.seniorweb.nl/npoe/projectentooneng.asp?ProjectID=16
http://www.kulturnet.dk/index.html
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, הנו התוצאה של איחוד בין הדירקטוריון הנורווגי לספריות 2003מוסד זה, שנוסד באחד בינואר 
יאונים הנורווגית והמשרד הלאומי למחקר ספריות אקדמיות ומיוחדות. פיתוח ציבוריות, רשות המוז

משותף בסקטור של המוזיאונים, הספריות והארכיונים בנוסף לאתגרים הספציפים לסקטור ולסדרי 

  /:utvikling.no-www.abm/http /עדיפות לרשות המוזיאונים, הספריות והארכיונים הנורווגית.
 

 פולין

Culture.pl 
(, מוסד תרבות ממשלתי שמשימתו AMI) Adam Mickiewiczאתר אינטרנט זה מנוהל על ידי מכון 

לקדם את התרבות הפולנית בעולם. במיוחד, המשימות הקבועות בחוק של המוסד כוללות איסוף 
הפצת מידע זה, בפולנית ושפות אחרות, ועדכון מערכת משולבת של מידע בנושא התרבות הפולנית ו

 http://www.culture.pl/en/cultureבאינטרנט. 
 

 רוסיה

Archival Mosaic of Karelian Culture 
מספק גישה חופשית לקטלוג מוער של קבוצות מסמכי ארכיון בנושא התרבות הקירילית. הפרויקט 

 http://archives.karelia.ru/nark/projects/mosaicין גם באנגלית. זמ

 
Archives of the Russian Federation 

" )נצחון( מכיל תמונות וסרטים דוקומנטרים שנעשו במהלך המלחמה הפטריוטית Victory החלק "

 http://www.rusarchives.ru.הגדולה. 

 
Armenia in Novgorod 

ספרית המקורות האוניברסלית של מחוז נובוגרד מפתחת פרויקט זה במטרה להכיר לציבור את 
 התרבות וההיסטוריה הארמנית, ולסייע בהפצת רעיונות של סובלנות בנובגרד.

 http://www.reglib.natm.ru/reglib/projects/armenian/task.asp 
 

Biblionight project  
 .N.A" בספריה העירונית המרכזית של Biblionight אתר זה הושק על ידי קרנבלהנוער לאמנות "

ל איזבסק. מטרת הפרויקט הנה לתת לאנשים צעירים נקראסקוב למען האנשים הצעירים ש
הזדמנויות לעבודה יצירתית, ליצור תדמית חיובית של אנשים צעירים, לספק מקום לדיאלוג בונה עם 

 http://www.biblionight.udm.ruאנשים צעירים וליצור רשת מידע. 

 
The Chuvash Book 

פיתחה ויישמה פרויקט זה במטרה לספק גישה  Chuvashהספריה הלאומית של רפובליקת 
 למשאבים ואירועים בנושא האנשים, ההיסטוריה, השפה והתרבות של האנשים ברפובליקה.

 http://lib.chuvashia.ru/chuvash book.phtm 
 

International Action: the Young Generation against the Nuclear Threat   
הספריה המרכזית העירונית של נובורלסק פיתחה פרויקט זה, המשתתף בפרויקט מרכזי מידע וחינוך 

ארה"ב(. מטרות הפרויקט כוללות: -רוסיה ולוס אלמוס-של ערים המעורבות בייצור גרעיני )נובורלסק
אלימות, פיתוח המיומנות -ות בין אנשים צעירים לנושאי שלום, הבנה הדדית ואיהעלאת המודע

להמנע מקיצוניות, לאומניות ושנאת זרים, פתיחת דיאלוג אזרחי שמטרתו מניעת קונפליקטים 
בינלאומים וחברתיים, פיתוח הפוטנציאל האינטלקטואלי והיצירתי של ילדים ואנשים צעירים, והגברת 

 library.novotec.ru-http://www.municipal/ים ואנשים צעירים ממדינות שונות. הידידות בין ילד

 
Project KOMart - cultural itineraries of Karelia 

ארליה המרכז התרבותי של מוזיאון קארליה הקים פרויקט זה במטרה לפתח תיירות תרבותית בק
ברמות לאומיות ובינלאומיות כאחד, למשוך אזרחים צעירים לתחום התרבות באממצעות האנטרנט, 
וליצור מנגנונים לשיתוף פעולה בין מוסדות תיירות ותרבות מקומיים, מיזמים עסקיים, תקשורת 

 . http://www.adit.ruהמונים וארגונים ציבוריים.

http://www.abm-utvikling.no/
http://www.abm-utvikling.no/
http://www.abm-utvikling.no/
http://www.culture.pl/en/culture
http://archives.karelia.ru/nark/projects/mosaic
http://www.rusarchives.ru/
http://www.rusarchives.ru/
http://www.reglib.natm.ru/reglib/projects/armenian/task.asp
http://www.biblionight.udm.ru/
http://lib.chuvashia.ru/chuvash%20book.phtm
http://www.municipal-library.novotec.ru/
http://www.adit.ru/
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 סלובקיה

SK Cinema 
פרויקט של מוסד הסרטים  -מערכת הסינמטוגרפיה הסלובקית ומאגר נתוני הסרטים הסלובקי 

 . http://www.sfd.sfu.sk הסלובקי.
 

 סלובניה

KAMRA 
מוזיאונים ושותפים  פורטל זה יספק נקודת גישה יחידה לתכנים הנוצרים על ידי ארכיונים, ספריות,

אחרים ברמה המקומית, המכסים את נושא המידע הקהילתי. בפורטל זה יעשה שימוש חדשני 
במערכות חדשות לפרסום ותיאור של תוכן ובתמיכה בשאילתות משתמשים. יכולת עבודה הדדית 

 . MS Share Point Portal Serverתובטח על ידי השימוש בשירותי רשת המבוססים על 
 http://www.kamra.si  (.2005)בבניה, יהיה זמין החל מספטמבר 
 

 ספרד

Local writers on the Net 
. הכותבים עצמם תרמו מידע על עבודתם לאתר, המכיל גם Huelvaמדריך מקוון של כותבים ממחוז 
מידע מקומי על ספרים וספרות. 

 http://www.bibliotecaspublicas.es/huelva/seccont_278.htm 
 

A bit of our history: the library memory and memory of the community 
נים של תורמים מידע על האתרים השו Huelvaקוראים מבוגרים של הספריה הציבורית הלאומית של 

ספריה זו. האתר מראה תמונות והודעות לעיתונות שונות, כמו גם סיכום של הרישומים והמצאי של 

    http://www.bibliotecaspublicas.es/huelveng/index.htmארכיון הספריה.

   
G.I.O. Genealogía, Informática y Ocio)) 

מטרתו לפתח תפקיד חדש לארכיונים בחברת המידע על ידי הצעת האפשרות למעקב אחר היסטוריה 

 Torrelavegaמשפחתית מקומית על ידי שימוש בנתונים ממוחשבים הנכללים בפנקסי האזרחים של 

ויהיה זמין  CD ROMופנקסים איזוריים. ניתן יהיה גם להוציא מידע למחקרים דמוגרפים. יפורסם על 
 דרך מערכת מסכי מגע בעיריות ולבסוף גם דרך האינטרנט.

 
 שוודיה

SVAR (Svensk Arkivinformation) 
ומספק  microcardsמתמחה ברשומות משפחתיות וקורסים בגניאולוגיה. מספק אמצעי מחקר, מפיץ 

ם אחרים דרך מפיץ גם ספרים ופרסומי SAVRרשומות סרוקות ושעברו דיגיטציה ללקוחות. 
 האינטרנט.

http://www.svar.ra.se/  
 

 תורכיה

APİKAM - Ahmet Priştina Kent Arşivi ve Müzesi, İzmir (Ahmet Priştina City Archive 
and Museum, Izmir) 

העיר לזמין דרך האינטרנט. מוסד זה, שהוקם לאחרונה, הנו תחת פיתוח ומטרתו להפוך את ארכיון 
אחד האלמנטים של ארכיון זה יהיה היסטוריה שבעל פה. צפוי כי סיפורים יוספו לאתר על ידי אנשים 

  http://www.apikam.org.tr/מקומיים והם יעודדו להרים תרומות של היסטוריה שבעל פה.

 
 אוקראינה

Children of Ukraine 
 הפרויקט מאפשר לילדים לתרום סיפורים, שירים, ציורים ותמונות שיוצגו באתר האינטרנט.

http://www.chl.kiev.ua/ENG/kids_e.htm  

http://www.sfd.sfu.sk/
http://www.kamra.si/
http://www.bibliotecaspublicas.es/huelva/seccont_278.htm
http://www.bibliotecaspublicas.es/huelveng/index.htm
http://www.svar.ra.se/
http://www.apikam.org.tr/
http://www.chl.kiev.ua/ENG/kids_e.htm
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Genealogical Research Online 

ידע גינאולוגי, ליצור עץ משפחתי, לחקור את שירות ארכיוני מקוון, המאפשר לאזרחים לחפש מ
היסטורית מקומות הלידה של קרובים, ליצר סרטי וידאו או תמונות של מקומות בהם חיים קרובים, 

 .  uahttp://www.genealogicaltree.org.ולתרגם את כל המסמכים הניתנים לחיפוש לאנגלית.
 

 בריטניה

BBC WW2 People's War 
האתר מוקדש לאיסוף סיפורים אישים של אנשים ממלחמת העולם השניה בארכיון בר קיימא. זהו 

דור שחי במלחמת העולם השניה ועל ידי כך מעודד אותם ללמוד לבלבד המכוון -פרויקט אינטרנט

 ומפתח תחושת זהות היסטורית ותרבותית.  ICTמיומנויות 

http://www.bbc.co.uk/dna/ww2  
 

Community Access to Archives Project (CAAP) 
, אשר מונחה וממומן על ידי 2004ועד אוקטובר  2003פרויקט פיילוט חד שנתי, שפעל מנובמבר 

מחלקת    (WYAS) ,ב יורקשייר, בשיתוף עם שירותי הארכיון של מער(TNA)הארכיונים הלאומיים 

, משרד הרישומים הציבורי של צפון (NLW), הספריה הלאומית של ויילס(HAD)הארכיון של הקני 

. מטרתו היא לתת למשתתפים תחושה של גאווה בקהילה ובעלות Commanet -, ו(PRONI)אירלנד 
 דרך מעורבות בפרויקטים של ארכיונים קהילתיים.

http://www.nationalarchives.gov.uk/archives/caap/   
 

Essex Sound and Video  Archive 
ארכיון הקול והוידאו של אסקס הנו אוסף של הקלטות וידאו וקול, המכסה אספקטים של ההסטוריה 

ורית המחוז שתשומר במילים, קולות ותמונות, המקומית במחוז, והמעוצב באופן המבטיח שהיסט
 תשמר לעתיד ותהיה נגישה לכמה שיותר אנשים.  

http://www.essexcc.gov.uk/vip8/ecc/ECCWebsite/display/guides/ero_sound_video_ar
chive_guide_476_ArchivesAndMuseums/index.jsp  
 

Moving Here 
ארכיונים,   30-זהו מאגר מידע של תמונות, מפות, חפצים, מסמכים ופרטי אודיו, שעברו דיגיטציה מ

  200-שים היגרו לאנגליה במוזיאונים וספריות  מקומיים ולאומיים, אשר עונים לשאלה מדוע אנ

  DigiCULT Thematic)לתיאור ראה. http://www.movinghere.org.uk/השנים האחרונות. 
Issue 5 – Virtual communities and collaboration in the heritage sector. 2004. ISBN 

http://www.digicult.info/pages/Themiss.php. 3902448124.) 
 

 (South Asian Diaspora Literature and Arts Archive) SALIDAA 
מטרת ארכיון דיגיטלי זה הנה להציג את העושר והשונות של ספרות ואמנות דרום אסיתית עכשוית 

  http://www.salidaa.org.uk/באנגליה.
 

Wiltshire Community History 
. Wiltshire Libraries & Heritageקהילות שנאסף על ידי  261אתר אינטרנט זה המכיל מידע על 

, 1801-יה מבכל דף קהילה נכלל מידע בסיסי מסוים, כגון גופים אדמיניסטרטיביים מקומיים, האוכלוס
-ל 2002עיתונים מהאזור, רשימה של מפות, רישום מחוזי וקישורים לאתרים בעלי עניין אחרים. בין 

מידע מפורט יותר יתווסף לכל קהילה כולל מפה, שרטוט היסטורי כללי, מידע בנוגע לכנסיות  2007
ים וגישה לתמונות ובתי ספר, רשימת ספרים, מידע על בתים רשומים, מחברים וארגוני ספרות מקומי

 http://www.wiltshire.gov.uk/communityישנות. 
 

 ארה"ב

Images of the Indian Peoples of the Northern Great Plains 

http://www.genealogicaltree.org.ua/
http://www.bbc.co.uk/dna/ww2
http://www.nationalarchives.gov.uk/archives/caap/
http://www.essexcc.gov.uk/vip8/ecc/ECCWebsite/display/guides/ero_sound_video_archive_guide_476_ArchivesAndMuseums/index.jsp
http://www.essexcc.gov.uk/vip8/ecc/ECCWebsite/display/guides/ero_sound_video_archive_guide_476_ArchivesAndMuseums/index.jsp
http://www.movinghere.org.uk/
http://www.digicult.info/pages/Themiss.php
http://www.salidaa.org.uk/
http://www.wiltshire.gov.uk/community
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מורשתם באמצעות פרויקט משותף למוזיאון וספריה במונטנה, דרכו יכולים אינדיאנים לגלות יותר על 
 מאגר נתונים מקוון של תמונות שבטיות מהעבר. 

http://libmuse.msu.montana.edu/epubs/nadb/  
 

Wisconsin Stories 
הקמת אוספי הטלויזיה הציבורית של ויסקונסיו והאגודה ההיסטורית של ויסקונסין איחדו כוחות ל

ויסקונסין, המשלבים את המשאבים הארכיונים של האגודה ההיסטורית עם המומחיות הטכנית של 
 חברת הטלויזיה, על מנת להגביר את השימוש מידע היסטורי מעמיק לצרכי פנאי ולמטרות חינוכיות. 

http://www.wisconsinstories.org/  
 חזרה לתוכן העניינים

 

http://libmuse.msu.montana.edu/epubs/nadb/
http://www.wisconsinstories.org/
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 הנחיות קלימרה

eGovernment ואזרחות 
 
 

   תוכן 

 

 נושאים הנכללים בהנחיות אלו:
 תהליכי אינטגרציה
 הספקת שירותים

 )interoperability) יכולת פעולה הדדית
 מידע קהילתי

 יעוץ
 השתתפות פעילה

 בנית קהילה
 קידום נגישות לשירותים ציבוריים

 
 

 לתוכן חזרה סוגיות מדיניות 

, ]1[אזרחות באיחוד האירופי, כפי שקודשה בברית רומא וחוזקה לאחר מכן בברית מסטריץ 
מאופיינת בזכויות וחובות ומעורבות בחיים הפוליטיים. אתר אינטרנט נוסד לשם נתינת מידע לאנשים 

. המציאות, בכל מקרה, הנה שאזרחים רבים מתייחסים לאיחוד ]2[לגבי זכויותיהם וחובותיהם 
ות בלבד.  אחת הדרכים לעודד אזרחות האירופי, ולממשלותיהם, כישויות פוליטיות וכלכליות מרוחק

 eGovernment. -פעילה הנה לשפר את הנגישות למידע ולשירותים, וזוהי אחת המטרות של ה
 

שימוש במידע וטכנולוגיות מידע במנהל ציבורי, בשילוב עם כ" eGovernmentהאיחוד האירופי מגדיר 

  eEurope-כקדימות ב eGovernmentהאיחוד הצהיר על . ]3[שינוי ארגוני ומיומנויות חדשות" 

]4[Action Plan 2005 הנציבות אימצה הודעה שיצאה במסגרת ה2003. בספטמבר ,- 
]5[eGovernmentכל האזרחים, על ידי , הקוראת לכל הרשויות להבטיח גישה לשירותים ציבוריים ל

, טלויזיה דיגיטלית, מסופים ניידים, נקודות גישה ציבוריות PCפלטפורמות )-השקעה בגישות מרובות

בכל eGovernment -ועוד(. ההתרחבות האחרונה של האיחוד הנה הזדמנות לעידוד התפשטות ה

ת מידע, התווה את (, הנציב האירופי הקודם ליזמות ולחברErkki Liikanenהמרחב. ארקי לייקנן )

, למרות שהנוכחות בבחירות לפרלמנט ]6[המיומנויות וההתחייבות לשינוי של מצטרפים חדשים 
 , היתה נמוכה באופן מפתיע במדינות אלו. 2004-האירופאי ב

 

 כןלתו חזרה               הנחיות לביצוע  נאות   

מוסדות תרבות, בדגילתם בחופש אינטלקטואלי והזכות לגישה למידע, הנם בעלי תפקיד מוכח בבנית 
 אזרחות פעילה. הם יכולים לעשות זאת בשני מישורים:

  כשירות ציבורי הם צריכים להציע את שירותיהם באופן אלקטרוני )למעשה, ספריות ציבוריות

והנם השירות האלקטרוני  ]7[ה חיפוש באינטרנט השירותים הבסיסים עליהם נעש 20הנן בין 
 הציבורי בעל רמת השימוש המקוונת הגבוהה ביותר(.

  ,כשירותי מידע הם יכולים להציע מידע על גישה לשירותי ממשלה אלקטרוניים אחרים
א צריך להיות מאורגן מקומיים, לאומיים ואירופאים. מידע הינו כלי דמוקרטי רב כוח, אך הו

 ומנוהל כך שלא יציף את המשתמש, וזהו תפקידם של ספריות וארכיונים בעיקר.
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כרוכה בתהליכי אינטגרציה, )שינויים ב"משרד האחורי"(, שיפורים  eGovernmentהצגת 
בהספקת השירות )שינויים ב"משרד הקדמי"(, וביכולת הפעולה ההדדית. פירוש הדבר 

 ת וארכיונים הנו:במוזיאונים, ספריו

  חיפוש הפרוצדורות שניתן לשנות ולהפכן למקוונות על מנת להשיג  -תהליכי אינטגרציה
עבודה מהירה יותר, חזרות מעטות יותר, הערכת ביצועים קלה יותר, חסכון פיננסי וכו'. 
לדוגמא יתכן ויימצא שאותו מידע נאסף ונשמר ביותר ממקום אחד ושיתוף במידע יכול להביא 

 .חזרה לתוכןימוש במידע למטרות רבות יותר.   לש

  הצגת דרכים חדשות לגישה לשירות, לדוגמא, אינטרנט, טלויזיה  -שיפור בהספקת שירותים
דיגיטלית, מסופים ניידים, נקודות גישה ציבוריות, מרכזי מענה טלפוני וכו', על מנת להשלים 

ם המסורתי יותר בדלפק השירות וכו'. היתרונות המבוקשים הנם את השירות פנים אל פני
 7-שעות ביום ו 24חסכון בזמן, ייתור התור, שירותים זמינים  -אלו הנדרשים על ידי הצרכנים 

ימים בשבוע, ושירותים שהנם קלים לשימוש וקלים למציאה ללא צורך לדעת בדיוק לאיזה 
 חזרה לתוכן.    מוסד או מחלקה יש לפנות.

  מאפשרת למערכות וארגונים לעבוד יחד לטובת המשתמשים: -יכולת פעולה הדדית 
o  יכולת פעולה הדדית יכולה להפוך את החיפוש במגוון מוזיאונים, ספריות וארכיונים אחרי

מידע שימושי על ידי משתמשים המעונינים בנושא מסוים לקל יותר וללא צורך לדעת 
 ק היכן לחפש מראש.בדיו

o  יכולת פעולה הדדית יכולה לתרום לשירות שמעניק הממשל. יכולת פעולה הדדית בין
מחלקות ורמות שונות בממשל מאפשרת לשיתוף במידע ובמערכות וניתן לספק שירותי 

one-stop .( כפי שאמר ארוו אוטArvo Ott ראש מחלקת מדע האינפורמציה ,)
ני, "הדבר יהפוך את הממשל ליעיל יותר. לא יהיה והמיחשוב במשרד הכלכלה האסטו

 צורך לרוץ בכל העיר למשרדים ציבוריים שונים. תוכל לעשות הכל באמצעות האינטרנט".
o  ברמה הכלל אירופאית, הנציבות האירופאית הכריזה לאחרונה על הוצאת הגרסא

, אשר "מספקת המלצות ]European Interoperability Framework- ]8הסופית של ה
ומגדירה סטנדרטים גנריים ביחס לאספקטים ארגוניים, סמנטיים וטכניים של יכולת 

 -פעולה הדדית, ומציעה סדרה מקיפה של עקרונות לשיתוף האירופאי ב

eGovernment   . ."חזרה לתוכן 
 

eGovernment .מורכבת משלושה אלמנטים: אינפורמציה, יעוץ והשתתפות פעילה 
 

אינפורמציה יכולה להיות מוגדרת כיחסים חד כיווניים בהם הממשל מספק אינפורמציה לאזרחים. 
ה יוצרת כעת מגמות עכשוויות מראות שהטווח של האינפורמציה גדל באופן משמעותי ושאספקת

מטרות משותפות לכל מדינות האיחוד. האיחוד האירופי מספק כמות גדולה של מידע באופן 

בארגון . כל מדינה חברה ]European Youth Portal ]9מקוון, בין היתר דרך פורטלים כגון 

 ,]7[מספקת בנפרד מידע ממשלתי באופן מקוון, אבל הכמות, האיכות והטווח של המידע משתנה 
]10[ . 
 

 חזרה לתוכן.          מידע קהילתי
להיות אזרחים יעילים ואחראים. מידע קהילתי צריך הציבור צריך מידע קהילתי מעודכן במטרה 

להיות רלוונטי לקהילה כולה )ראה הנחיות לשילוב חברתי(. סוג זה של אינפורמציה הנו מתאים 
 בבירור לדיגיטציה, שתהפוך אותו לנגיש בקלות ובצורה נרחבת יותר.

 מוזיאונים מהווים תמונה של הקהילה המקומית שלהם דרך תערוכות ואומנות. 

  ארכיונים מכילים רישומים ומסמכים רשמיים ולא רשמיים מכל הסוגים, כמו גם ארכיוני
תמונות, צלילים ווידאו, היסטוריים ושל אותו הזמן גם יחד, המדגימים ומסבירים את 

 ההתפתחות של הקהילה שהם משרתים.

 אזרחית.ספריות ציבוריות מספקות מידע לגבי מגוון הארגונים שיוצרים יחד את החברה ה 
בעל ערך כמידע קהילתי למוזיאונים, ספריות וארכיונים,  יצירת תוכןדיגיטציה הופכת לאפשרית 

 (.לזהות ולכידות תרבותיתכמו גם למשתמשים כמו קבוצות בקהילה ועוד )ראה גם בהנחיות 

 ובבים סביב נושאים החשובים מוזיאונים יכולים ליצור תערוכות ואירועים וירטואליים הס
 ורלוונטים לקהילה המקומית.

http://europa.eu.int/ida/servlets/Doc?id=18101
http://www.europa.eu.int/youth/index_en.html
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 .ארכיונים יכולים לארגן גישה לפי נושא או תמה ללא תלות בפורמט 

  ,ספריות יכולות לבנות מאגרי מידע אלחוטיים של מידע מקומי, הניתנים לחיפוש לפי נושא
 מקום או שם ארגון. סוג האינפורמציה יכול לכלול:

o אירועים מקומיים 
o וצות מתנדבים מקומיות, כולל ארגוני מיעוטים חברתיים שונו, כגון, אנשים קב

מבוגרים, ילדים, אנשים החולים במחלה מסוימת, ארגוני צדקה, ארגוני תושבים, 
 מועדוני ספורט, בעלי תחביבים וכו'.

o קבוצות תמיכה עצמית 
o מיעוטים מיניים 
o .ארגונים פוליטיים וקבוצות לחץ 
o יםגופים אדמיניסטרטיבי 
o נציגים פוליטיים 
o בתי ספר ומכללות, מורים פרטיים 
o מידע תירותי 
o עיתונים מקומיים 
o מידע ממשלתי מקומי, דהינו, מי עושה מה ובאיזה משרד 
o רשימת עסקים, אם כי אין צורך להעתיק את דפי זהב 
o .קישורים לדפי מידע קהילתי אחרים באותו איזור 

 
מקומי, המבטיח כיסוי נרחב ונגיש יותר לכל  גישה למידע קהילתי יכולה להיות דרך פורטל

האספקטים של החיים של הקהילה המקומית. בנית ושימור שותפות עם ארגונים ציבוריים, 
התנדבותיים ופרטיים )כגון מחלקות שירותים סוציאלים, שירותי בריאות, מכללות 

 ITור הפרטי כגון חברות ואוניברסיטאות, גופי יעוץ לאזרח, ארגוני מיעוטים אתניים, ארגוני הסקט
וחברות מדיה מקומיות,  ארגונים נותנים מענקים( הנן חלק מרכזי ביצירת ושימור פורטל כזה. 

(. ספריות מקומיות ממקומות במקום טוב ליצירת ראה הנחיות לגבי שיתוף פעולה ושותפות)
 כים וכמתאמים, לשם הבטחת קיום סטנדרטים. פורטלי מידע קהילתי מקומיים ולפעולה כמתוו

 
 חזרה לתוכן.            יעוץ

יעוץ הנו יחסים דו כיוונים, בהם האזרחים מספקים משוב על סוגיות המוגדרות על ידי הממשל. 
ות הדבר נמצא במגמת עליה, אך בקצב איטי יותר ועדיין ישנם הבדלים גדולים בין המגינ

המבוסס  The International Teledemocracy Centre ]11[( ITC) -האירופאיות השונות. ה
באוניברסיטת נאפיר בסקוטלנד מחפש אחר דרכים לשימוש בטכנולוגיה לייעוץ. המרכז עובד על 

באיזה סוג של ם, בעיקר סקוטיים, כולל פרויקט לממשלה הסקוטית בשאלה "מספר פרויקטי

 .]12[סקוטלנד אתה רוצה לחיות?" 
 

 חזרה לתוכן          השתתפות פעילה

קטיבי את השתתפות פעילה יכולה להיות מוגדרת כשותפות בה האזרחים מעצבים באופן א
המדיניות בעוד הממשל נותר האחראי להחלטות הסופיות. ניסיונות לשלב אזרחים בקביעת 
מדיניות הנם נדירים והדוגמאות מוגבלות למספר מצומצם של מדינות כגון אסטוניה )ראה 

מחפש דרכים לשימוש בטכנולוגיה לאיפשור ההשתתפות. המרכז פעל על  ITC-בקישורים(. ה

) AVANTI Added Valueולל את הפרויקט שממומן על ידי האיחוד האירופי מספר פרויקטים כ
)Access to New Technologies and services on the Internet (אשר ראה בקישורים ,)

את המשתמש בקבוצות  יםהמייצג יםגראפי יםסמלות, השתמש באבי טיפוס דיגיטליים של אווטר
, )ראה גם בהנחיות להתאמה אישית( על מנת להגביר את התקבלות שירותי דיון ברשת

eGovernment  על ידי התושבים. הממשלה הסקוטית משתמשת גם בסימנים אנושיים

 (.ראה בקישורים, על מנת לערב צעירים. )SEONAIDמצויירים,  

, e-transactionאספקט אחר של השתתפות, אשר ממשלות מעודדות, הינו טרנזקציות מקוונות, 
כלומר מילוי טפסים, תשלום חובות וכו' באופן אלקטרוני. סוג הטרנזקציות שאנשים יכולים 

 ן מקוון כולל:לעשות באופ

 בקשת דרכון 
 רישום לבחירות 

http://www.e-consultant.org.uk/
http://www.avantiproject.org/
http://www.scotland.gov.uk/News/News-Extras/44


 

רמלית(פו-למידה )פורמלית וא 39  הנחיות קלימרה  

 

 רישוי כלי רכב 

 הזמנת מבחן נהיגה 

 )קנית רישיון טלויזיה )תשלום עבור האגרה 

  מילוי דו"חות מס 
 בקשת קצבות 

 .תשלום מיסים 
מוזיאונים, ספריות וארכיונים יכולים לעזור לאנשים להתוודע לטרנזקציות מקוונות ולבנות אמון 

טרנזקציות מקוונות משל עצמם. ארכיונים רבים, לדוגמא, כבר מאפשרים בתהליך על ידי הצגת 
לתושבים להזמין עותקים מרישומים משפחתיים באופן מקוון, וספריות רבות מאפשרות 
למשתמשים לבדוק קטלוגים, להזמין ולחדש השאלות ספרים וכו' מהבית או מהעבודה, 

 ומשתמשים רבים נהנים מהשימוש באפשרויות אלו.
 

יכולה להועיל לשירותים ממשלתיים מקוונים )ראה הנחיות להתאמה אישית(.  סונליזציהפר
 לדוגמא:

 .מידע ממקורות שונים יכול להיות מקובץ יחד ומוצג כחבילה התואמת את צרכי המשתמש 

  הממשלה ומחלקות ממשלה מקומיות יכולות לשתף מידע הנוגע לאנשים )בכפוף לתקנות
כלו להמנע מנתינת מידע זהה לאנשים שונים, ולאפשר להן השמירה על המידע( כך שיו

 לפנות למשתמשים בשמם.

  ניתן לפשט מילוי טפסים אם פעולות סטנדרטיות מסוימות, כגטו שם וכתובת, ימולאו
 אוטומטית תוך שימוש במאגרי מידע.

  אנשים יוכלו למצוא במקום אחד קישורים לשירותים שהם צורכים בדרך כלל, יחד עם
רמציה אישית הרלוונטית לשירותים אלו כגון מספרי פניה )סוג של אינפו

“MyGovernment”  או“MyLocalGovernment”דומה ל ,- “MyMuseum” או ל- 

“MyLearning”.) 
 .אנשים יוכלו להרשם לקבלת התראות או תזכורות על טרנזקציות או מידע מעודכן 

 
 חזרה לתוכן.          בנית קהילה

לזהות ולכידות בנית קהילה משחקת תפקיד חשוב בעידוד אזרחות אקטיבית )ראה גם בהנחיות 
(. כאשר אנשים מתקבצים יחד סביב אינטרסים, זהויות או היסטוריות משותפים, הדבר תרבותית

ן הנדרש להשתתפות בחברה ולהפיכה יכול לגרום להם לחוש שייכים ויכול לתת להם את הבטחו
 לאזרחים אקטיביים. 

 
 חזרה לתוכן.        קידום הגישה לשירותים ציבוריים 

 מוזיאונים, ספריות וארכיונים מקומיים יכולים לסייע בקידום הגישה לשירותים ציבוריים על ידי:

 פקת שירותי ממשל מקוונים. על ידי יישור הדגשת התפקיד החיובי שהם יכולים לשחק בהס
 קו עם האג'נדות של שירותים אלו הם יכולים להנות ממקורות חדשים של מימון.

  הסתמכות על ניסיונם בקרבה למשתמשיהם על מנת להבטיח שפרויקטים של שירותים
 ממשלתיים מקוונים לוקחים בחשבון את צרכי האנשים.

  עם הממשל הנן אפקטיביות ומובילות לשינוי, על הוכחה, שדרכים חדשות לאינטרקציה
 מנת שאנשים לא יאבדו עניין.

 
למוזיאונים, ספריות וארכיונים דרכים שונות וייחודיות בהן הם יכולים לתרום להגדלת 

 לדוגמא:, eGovernment-ההשתתפות ב

  מוזיאונים עברו כברת דרך ארוכה מהיותם מקומות עם תצוגות סטטיות. כאשר הם
ים תצוגות באופן מעורר מחשבה הם יכולים לגרות דיונים בתוך ומחוץ למוזיאון דרך מתכננ

המדיה, ועל ידי כך, לערב את הקהילה, כולל חלקים אשר באופן מסורתי אינם מבקרים 

מכיל מספר דוגמאות לדרכים  y InitiativeAnimating Democrac[13] -במוזיאון. אתר ה
מקוריות בהן מוזיאונים תרמו לבנית הקהילה והדמוקרטיה, מקישור תערוכות לסרטים 

 והרצאות ועד ארגון קבוצות דיון לא רשמיות בבתי קפה.

http://www.americansforthearts.org/AnimatingDemocracy/
http://www.americansforthearts.org/AnimatingDemocracy/
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 עשות לגביהם. לארכיונים תפקיד חשוב וייחודי בהספקת גישה לאנשים להחלטות הנ
רישומים ארכיוניים חיונים להבנת תהליכי קבלת החלטות וממשל.  תפקיד זה נהיה חשוב 
במידה גוברת לחיי הציבור עם הופעת תחומי אחריות חדשים לשמירה על הארכיונים ועל 
הרישומים. חופש המידע וחוקים לשמירה על מידע, הדרישה לניהול רישומים אלקטרוני 

וברת של המדיה את הממשל, הביאו אתגרים חדשים עמם. העניין הגובר ובדיקה קפדנית ג
בהיסטוריה משפחתית ומקומית הגדיל, בתורו, את העניין של קבוצות, שהיו בעבר 

 מבודדות חברתית, בארכיונים.

  ,ספריות ציבוריות היו באופן היסטורי מוסד מרכזי בהשתתפות האזרחית ממגוון סיבות
יצגות את הפנים הציבוריות של הממשל המקומי. הן לעיתים אבל בעיקר משום שהן מי

הבניין האזרחי היחיד בקהילות המקומיות, בעיקר באיזורים כפריים, ויש להן לעיתים 
קרובות שעות פעילות ידידותיות יותר למשתמש מלמשרדי הממשלה, ובכך הן מאפשרות 

ספק מקום בו אנשים הספקת שירותים מעבר לשעות המשרד הרגילות. ספריות יכולות ל
יכולים לפגוש חברי מועצה מקומיים וחברי פרלמנט, לספק מקום בו ארגונים יכולים לקיים 
אירועים משל עצמם, יחד, יחד עם תמיכה בגישה למחשבים, מכונות צילום ושירותי 
הסעדה.  בנוסף, הם זוהו בסקר האחרון שערכה הנציבות האירופאית כשירות הממשל 

. הספריות יכולות לבנות כל זאת על [8]השמיש בתדירות הגבוהה ביותרהמקומי המקוון 
 ידי, לדוגמא:

o  ,היותן ממוקמות אסטרטגית בקהילות המקומיות )בספריות, ספריות ניידות
דוכנים וכו'( מאפשרת להן לפעול כנקודות גישה לשירותי ממשל מקוונים על ידי 

ר לאנשים באיזורים אינטרנט, ולהבטיח שלכל אדם תהיה גישה קלה, בעיק
 כפריים או שכונות מצוקה. 

o  הספקת הכשרה ותמיכה, פנים אל פנים או בצורה מקוונת, לציבור, לארגונים וכן
 לסגל המגזר הציבורי, בשימוש בטכנולוגיה, באנטרנט וכו'.

o  הספקת ערוצי תקשורת )דרך דואר מאלקטרוני, ועידות וידאו, צ'אטים וכו'( בהם
 למשרדי הממשלה וכו'. אנשים יכולים לפנות

o .הספקת כתובות דואר אלקטרוני לסגל הממשל המקומי 
o  הספקת פלטפורמה למחלקות ממשלתיות מקומיות אחרות לפרסום מידע

 באינטרנט.

o  הספקת נקודת גישה לתמריציICT .ממשלתיים 
o  הספקת פלטפורמה מקוונת לקבוצות דיון 
o  ם חשבונות, קביעת דוגמא, תשלול -הספקת אמצעים לטרנזקציות מקוונות

 פגישות, מילוי טפסים, רישום לאירועים, חדרים, אמצעי תחבורה וכו'. 
o  ,הספקת גישה וירטואלית כך שלאנשים תהיה גישה למידע ושירותים מביתם

 מקום עבודתם וכו'.
o .הספקת, או הבטחת איכות, ערוצי אספקה כגון פס רחב או קשת אלחוטית 
o יים הדנים בנושא.השתתפות בגופי קבלת החלטות מקומ 
o .רכישת ידע באספקטים החוקיים, כגון, הגנת מידע, פרטיו וחופש המידע 

o  לקיחת תפקיד מוביל בסיוע לממשל המקומי להקים מערכתeGovernment 
 אינטרקטיבית ומשולבת.

 
  

 לתוכן חזרה.     אג'נדה לעתיד 

 Making citizenship Work: fosteringשכותרתו "  הנציבות אימצה קול קורא 2004במרץ 
European culture and diversity through programmes for Youth, Culture, Audiovisual 

and Civic Participation [14] ,מכיר בכך שההתרחבויות הנוכחיות והעתידיות של האיחוד,  אשר
ים דמוגרפיים וזרמי הגירה, מביאות לכך, שהיום יותר מתמיד, לאזרחי אירופה יש יחד עם שינוי

הזדמנות להרגיש שייכות לאיחוד ויכולת להזדהות עימו. מוזיאונים, ספריות וארכיונים יצטרכו לתרום 
על מנת שהדבר יתממש. אנשים לוקחים חלק בדיונים באתרי אינטרנט, בטלויזיה ובתוכניות רדיו, 

לטובת המחרה המועדף עליהם התוכניות ריאליטי בטלויזיה, עונים על חידונים מקוונים,  מצביעים
משתמשים בטכנולוגיה במבחני תחושת סכנה ומבחני תאוריה במסגרת בחינות הנהיגה שלהם, וכו'. 
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הם גם מקושרים אלקטרונית למוזיאונים, ספריות וארכיונים )בודקים בקטלוגים מקוונים, מזמינים 
ם ספרים מהבית, קונים כרטיסים לתצוגות, קונים טובין מחנות המזכרות שבמוזיאון, מזמינים ומחדשי

 -תמונות מארכיונים ועוד(. הכרות עם סוגים אלו של פעולות צריכה להגביר את ההשתתפות ב

eGovernment הנוחות, העדר רשמיות, אנונימיות )כשמתאפשר(, מהירות ויכולת התאמה לאנשים .
יות, צריכות למשוך אנשים שמעולם לא היו מעורבים בדיון בסוגיות מקומיות או לאומיות עם מוגבלו
 קודם לכן. 

 
הצבעה בדואר מביעה בדרך כלל לאחוז הצבעה גבוה יותר, לכן הצבעה מקוונת עשויה לעודד אנשים 

את רבים עוד יותר להצביע. היא מציעה בחירה רבה יותר של זמן ומקום ההצבעה, וצריכה לזרז 
 תהליך ספירת הקולות ולהפוך אותו למדויק יותר.

 

eGovernment  צריכה להקל על אנשים לא רק למצוא מידע לגבי ענינים מקומיים )דרך גישה
לפרוטוקולי ישיבות המועצה, לדוגמא(, אלא גם לקחת חלק בקבלת החלטות דרך יעוץ והצבעה, 

 סוימות עם הממשלה באופן אלקטרוני.פורומי דיון, פנלי אזרחים ועוד, ולבצע טרנזקציות מ
 

האיחוד האירופי שם כמטרה שכל השירותים הציבוריים יהיו בעלי קישוריות פס רחב והדבר יאפשר 
לכל המוזיאונים, ספריות וארכיונים לספק את שירותיהם באופן אלקטרוני והיות והפס הרחב יגיע 

 למספר אזרחים גדול יותר, להגיע לקהלים נרחבים יותר.  
 

ככל ששירותי הממשלה המקוונים הופכים לנפוצים יותר,גישה קלה לאינטרנט עם פס רחב או קישור 
אלחוטי דרושה לאנשים ללא גישה פרטית לאינטרנט. הדבר יכול להנתן במוזיאונים, ספריות 

 וארכיונים, אשר יש להם מספר רב של בנינים ושירותים ניידים במרבית המדינות .
 

ה דרך האינטרנט אינה אפשרית, ממגון של סיבות הכולל העדפות אישיות. לכן, יהיו לאנשים רבים גיש
דרושים ערוצי הספקה אחרים כגון טלויזיה אינטרקטיבית. למעט מאד אנשים אין גישה לטלויזיה, 
וטלויזיה דיגיטלית מחליפה בהדרגה את הטלויזיה האנלוגית. מוזיאונים, ספריות וארכיונים יצטרכו 

 ון פלטפורמות להובלה. לחפש מגו
 

טכנולוגיות חדשות יכולות לשמש להוספת ערך לשירותים המסורתיים, ולאפשר הולכה של שירותים 
צריכים לאחוז בהזדמנות הנקרית בפניהם להתנסות  חדשים לגמרי. מוזיאונים, ספריות וארכיונים

 ולקחת חלק בפרויקטים חדשניים. 
 

מוזיאונים, ים בעיני הציבור על מנת שיעשה בהם שימוש. שירותים צריכים להיות בטוחים ואמינ
נמצאים בשימוש של חלק גדול מהאוכלוסיה במרבית המדינות ונתפסים, באופן  ספריות וארכיונים

כללי, כראויים לאמון. על ידי עריכת הטרנזקציות שלהם באופן אלקטרוני הם יכולים לקרב מספר גדול 
 להדגים את יתרונותיהם ולסייע בבנית האמון בהם.של אנשים לשירותים האלקטרוניים, 

 
בעתיד, אנשים יצפו שהגישה המקוונת תהיה אישית ומאורגנת לפי פרופיל צרכים, ולא לפי מבנה 

, יכולות לענות לצפיה זו על מוזיאונים, ספריות וארכיוניםהספקת השירות. רשויות מקומיות המנהלות 
 ת, ובהספקת שירותי ממשלה מקוונים מקומיים. ידי סיוע בפיתוח מערכות עם גישה אישי

 
 

 לתוכן חזרה.                 מקורות 

 

[1] Maastricht Treaty http://www.eurotreaties.com/maastrichtext.html   
 

[2] Dialogue with Citizens http://europa.eu.int/citizensrights/index_en.cfm   

 
[3] About eGovernment  

http://www.eurotreaties.com/maastrichtext.html
http://europa.eu.int/citizensrights/index_en.cfm
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http://europa.eu.int/information_society/programmes/egov_rd/about_us/index_en.ht
m  
 
[4] eEurope 2005 Action Plan  
http://europe.eu.int/information_society/eeurope/2005/all_about/action_plan/index_
en.htm 
 
[5] The Role of eGovernment for Europe's Future 
http://europa.eu.int/information_society/eeurope/2005/all_about/egovernment/com
munication/index_en.htm  
 
[6] New Member States, future e-government champions?  
http://europa.eu.int/ida/jsps/documents/dsp_showPrinterDocument.jsp?docID=3193
&lg=en  
 
[7] Report on quality and usage of public e-services in Europe. Top of The Web, 
November 2003. http://www.topoftheweb.net/en/  
 
[8] European Interoperability Framework for Pan-European eGovernment services. 
Version 1.0. November 2004. 
http://europa.eu.int/ida/servlets/Doc?id=18101  
 
[9] The European Youth Portal http://www.europa.eu.int/youth/index_en.html 
 
[10] eGovernment Factsheets - eServices for citizens [by country]. 
http://europa.eu.int/ida/en/chapter/422  
 
[11] The International Teledemocracy Centre http://www.e-consultant.org.uk/   
 
[12] What sort of Scotland do we want to live in? 
http://e-consultant.org.uk/sustainability/  
 
[13] The Animating Democracy Initiative  
http://www.americansforthearts.org/AnimatingDemocracy/ 
 
[14] Making citizenship Work: fostering European culture and diversity through 
programmes for Youth, Culture, Audiovisual and Civic Participation 
http://europa.eu.int/comm/dgs/education_culture/comcitizen_en.pdf 
 

 לתוכן חזרה.     קישורים 

 

 אירופה

AVANTI (Added Value Access to New Technologies and services on the Internet)  
את המשתמש  יםהמייצג יםגראפי יםסמלהפרויקט משתמש באבי טיפוס דיגיטליים של אווטרות, 

שירותי הממשלה המקוונים על ידי אזרחים, בעיקר , להגברת ההתקבלות של בקבוצות דיון ברשת
"מבודדים דיגיטלית". האווטורות היו דמויות מצוירות שעוצבו כדי להדריך את המשתמש בטרנזקציות 

 London Borough of Lewishamושירותים אלקטרוניים. ארבע רשויות אירופאיות היו מעורבות, 
(England), Kista Borough/City of Stockholm (Sweden), the City of Edinburgh Council 

(Scotland) and Ventspils City Council (Latvia) .פרויקט אדינבורו עסק בשירותי ספריות . 

http://europa.eu.int/information_society/programmes/egov_rd/about_us/index_en.htm
http://europa.eu.int/information_society/programmes/egov_rd/about_us/index_en.htm
http://europe.eu.int/information_society/eeurope/2005/all_about/action_plan/index_en.htm
http://europe.eu.int/information_society/eeurope/2005/all_about/action_plan/index_en.htm
http://europa.eu.int/information_society/eeurope/2005/all_about/egovernment/communication/index_en.htm
http://europa.eu.int/information_society/eeurope/2005/all_about/egovernment/communication/index_en.htm
http://europa.eu.int/ida/jsps/documents/dsp_showPrinterDocument.jsp?docID=3193&lg=en
http://europa.eu.int/ida/jsps/documents/dsp_showPrinterDocument.jsp?docID=3193&lg=en
http://www.topoftheweb.net/en/
http://europa.eu.int/ida/servlets/Doc?id=18101
http://www.europa.eu.int/youth/index_en.html
http://europa.eu.int/ida/en/chapter/422
http://www.e-consultant.org.uk/
http://e-consultant.org.uk/sustainability/
http://www.americansforthearts.org/AnimatingDemocracy/
http://europa.eu.int/comm/dgs/education_culture/comcitizen_en.pdf
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http://www.avantiproject.org/ 
 

European Interoperability Framework for Pan-European eGovernment Services.  
European Communities, 2004. 

. 2004מסמך חשוב ורלונטי מאד. המסגרת הסופית האירופאית ליכולת עבודה משותפת נובמבר 
מספק המלצות ומגדיר סטנדרטים גנרים בנוגע לאספקטים ארגוניים, סמנטיים וטכניים של יכולת 

 ת לשיתוף פעולה אירופאי בממשל מקוון.עבודה הדדית, ומציע סדרה כוללת של עקרונו

http://europa.eu.int/ida/servlets/Doc?id=18101  
 

 הרפובליקה הצ'כית

ortál Veřejné Správy České Republiky 
 http://portal.gov.cz/wps/portal. פורטל של ממשלת צ'כיה

   
Společná česko-slovenská digitální parlamentní knihovna 

פרויקט של הספריה הציבורית הצ'כית והספריה הדיגטלית הפרלמנטרית  -הספריה הפרלמנטרית 

 z/eknihhttp://www.psp.c. הסלובקית
 

Usti nad Orlici city library  
 אתר אינטרנט עם אינפורמציה לממשל מקומי. 

http://www.knihovna-uo.cz/knihovna/obce.html  
 

 
 אסטוניה

Esileht 
וונים רבים, ולכל שירות חדש המספק מטריה לשירותים ממשלתיים מק eGovernmentפורטל 

 שמפותח. תכונותיו מורחבות על מנת לספק גישה לאלפי אתרים ושירותים לאומיים ומוניציפליים. 

http://www.eesti.ee/est  
 

Täna Otsustan Mina 
( ”Today, I'm Deciding“או  Tana Otsustan Mina) TOMהנקרא  e-democracyאתר אינטרנט 

המתקיים מזה מספר שנים  ומאפשר לאזרחים להגיב על טיוטות להצעות חוק ולהגיש את 
 רעיונותיהם שלהם בנושאי חקיקה. 

http://tom.riik.ee/  
 

 יוון

Ministry of Economy and Finance 
רכות מידע במשרד הכלכלה והכספים. נותן מידע נחוץ בנוגע האתר הרשמי של המזכיר  הכללי למע

לשירותים האלקטרונים המוצעים לאזרחים ולגופים עסקיים. האתר מספק גישה לאפליקציות ולכלים 
 המתאימים. מאפשר תקשורת מקוונת בנושאי מס, רישום כל רכב וכו'.

http://www.e-oikonomia.gr/  
 

 אירלנד

Public Libraries to assist in the delivery of e-Government Services 
( שמטרתו פיתוח  2005אוקטובר -2004הספריות של דבלין מריצות פרויקט מחקר ופיתוח _נובמבר 

 תכנית לסיוע בהספקת שירותי ממשל מקוון דרך הספריות הציבוריות האיריות. 

http://www.iol.ie/dublincitylibrary/projects_egovernment.htm 
 

 איטליה

Bologna,Iperbole 

http://www.avantiproject.org/
http://europa.eu.int/ida/servlets/Doc?id=18101
http://portal.gov.cz/wps/portal
http://www.psp.cz/eknih
http://www.knihovna-uo.cz/knihovna/obce.html
http://www.eesti.ee/est
http://tom.riik.ee/
http://www.e-oikonomia.gr/
http://www.iol.ie/dublincitylibrary/projects_egovernment.htm
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Iperbole ,דמוקרטיה, שקיפות -הרשת האזרחית של בולוניה, משתמשת באינטרנט לפיתוח טלה
ציה עם תושבים והשתתפות בקבלת החלטות. הסיפריות משמשות במנהל, הזכות למידע, אינטרק

 http://www.comune.bologna.it/כנקודות גישה לרשת.   

 
 לוקסמבורג

eLuxembourg 
 http://www.eluxembourg.lu/.  2001הושק על ידי הספריה הלאומית בשנת 

 
 פולין

“Cities on Internet” Association ,Tarnów ,Poland 
מטרת הליבה של ארגון זה הנה לתמוך במנהל ציבורי, מרכזי ומקומי, בתהליך של מעבר לפתרונות 

 -ו @ELANET ,ERISמשתף פעולה עם " Cities on Interne ממשל אלקטרוני מודרניים. ארגון ה"

citiesTele.http://www.smwi.pl/Ang/index.php  

 
Poland’s Gate 

 פרויקט זה הינו חלק מאסטרטגית המשרד למדע ומידע לבנית פלטפורמה לשירותי הממשלה.

http://www.informatyzacja.gov.pl  
 

 סלובניה

Državni portal Republike Slovenije (State Portal of the Republic of Slovenia) 
פורטל זה מספק נקודת גישה יחידה לשירותים ממשלתים מקוונים רבים. הוא מאפשר לאזרחים 

ועוד.  למלא מגוון טפסים ולבצע טרנזקציות כגון רישוי כלי רכב, השלמת החזר מס, בקשת דרכון
הפורטל מספק גם גישה ידידותית למשתמש לאנשים עם לקויות ראיה וגישה מיוחדת למכשירי טלפון 

 WAP .uprava/euprava.euprava-http://euprava.gov.si/eניידים בעלי 
 

 ספרד

TeleCities: Local Citizen Network of Gijón 
 NTIC (Technologies de-נכלל בארגון של למעלה ממאה ועשרים ערים אירופאיות, שמקדם את ה

l’information et de la Communication" מטרתו העיקרית הנה קידום ) e-Citizenship "לכל
ברמה המקומית. מספר גדול של תושבי העיר הנם בעלי כרטיס אזרח חכם, אשר מאפשר להם 

שתמש בשירותים עירוניים רבים, כולל רשת הספריות המקומית. כל העיר מרושתת בסיבים לה

  gijon.es-http://www.ayto; http://www.bcn.es/telecitiesאופטים.

    
 

 תורכיה

e-Türkiye  (e-Turkey) 
פורטל הכולל קישורים לאתר האינטרנט של מערכת המשפט התורכית, מאגרי נתונים של משרדים 

 http://www.turkiye.gov.tr/ ועוד.  Turkey-eממשלתיים, חדשות על פרויקטי 
 

 בריטניה

Active Citizenship Centre 
נוסד על ידי משרד הפנים הבריטי לשם קידום מחקר המוכיח את הערך של מרכז האזרחות הפעילה 

חידוש אזרחי, וליידוע קובעי מדיניות בנוגע לתחום זה. האתר מכיל מידע חיוני לגבי היתרונות של 
 אזרחות פעילה לקהילות וכוונתו להציג את הפרקטיקה העדיפה בתחום זה. 

http://www.active-citizen.org.uk/  
 

SEONAID (Scottish Executive Online News and Information Distributor).  
אווטר שהוכנס לשימוש לאחר תקופת ניסיון על ידי המועצה הסקוטית במטרה להניע קהל צעיר, אך 

 Digitalר כשיתוף פעולה עם מאד מתוחכם אלקטרונית, ללמוד יותר על עניני הממשל. נוצ
.  )animations.com/-http://www.digital)  (DAG( Animations Group 

http://www.comune.bologna.it/
http://www.eluxembourg.lu/
http://www.eluxembourg.lu/
http://www.smwi.pl/Ang/index.php
http://www.informatyzacja.gov.pl/
http://euprava.gov.si/e-uprava/euprava.euprava
http://www.ayto-gijon.es/
http://www.bcn.es/telecities
http://www.turkiye.gov.tr/
http://www.turkiye.gov.tr/
http://www.active-citizen.org.uk/
http://www.digital-animations.com/
http://www.digital-animations.com/
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http://www.scotland.gov.uk/News/News-Extras/44 .  
 Emerging technologies for the cultural and scientific heritage )לתיאור ניסוי זה ראה גם:

sector. Digicult Technology Watch Report 2. European Commission, 2004. ISBN 92-
.78-pp.75. 5-5276-894 ) http://www.digicult.info/pages/techwatch.php 
 

 

 

 ארה"ב

Government Information Locator Service (GILS) 
במטרה לספק גישה קלה  GILSמספר ספריות של מדינות, כולל ספרית ושינגטון, הקימו שירות 

נות שלהם. הפרויקט פיתח סטנדרטים ליכולת עבודה משותפת, ושימושית למידע ממשלתי במדי

 it.wa.gov-http://find/ נוחות לשונית ושימוש חדשני בטכנולוגיה.
 

 

 חזרה לתוכן העניינים

http://www.scotland.gov.uk/News/News-Extras/44
http://www.digicult.info/pages/techwatch.php
http://www.digicult.info/pages/techwatch.php
http://find-it.wa.gov/
http://find-it.wa.gov/
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 הנחיות קלימרה

פורמלית(-למידה )פורמלית וא  
 
 

   תוכן 

 ( וכוללות:lifelong learningהנחיות אלו עוסקות בלמידה כדרך חיים )
 ילדים ובתי ספר

 שירותים מקוונים לילדים -
 מבוגרים

 מיומנויות בסיסיות/יכולות ליבה -
 השכלה דיגיטלית -
 מיומנויות הקשורות לתעסוקה -

 הסמכה
 השפעה

e-Learning 

 סביבות למידה וירטואליות -

 ניהול סביבות למידה -

 טלויזיה אינטרקטיבית -
 לימוד נייד -

 

 לתוכן חזרה נושאי מדיניות 

( הנה "כל פעולות הלמידה המתקיימות לאורך החיים, במטרה lifelong learningלמידה כדרך חיים )
ו הקשורה לשפר את הידע, המיומנויות והיכולות, בפרספקטיבה אישית, אזרחית, חברתית ו/א

. למידה זו יכולה, או שלא, להיות כרוכה בהשגת הסמכה פורמלית. היא נעה מהשנים [1]לתעסוקה"
שלפני בתי הספר עד לשנים שלאחר הפרישה, מלימוד פורמלי בבתי ספר ואוניברסיטאות, דרך 

 ICTית כגון הורים הלומדים מיומנויות  פורמל-הכשרה מקצועית במקומות העבודה, ועד ללמידה א

(Information and Communication Technology) הנאה" -מילדיהם, וכוללת "חינוך

(edutainment.כגון צפיה בטלויזיה וביקור במוזיאונים ) 
 

למידה אינה מוגבלת למוסדות כגון בתי ספר ומכללות. טכנולוגיות חדשות יכולות להציע לכל חברי 
ת ההזדמנות להתאים את הלימודים לצרכיהם ולנסיבותיהם הספציפיים. לדוגמא, הבית החברה א

הופך לחשוב יותר כסביבה לימודית לאנשים רבים, כולל קבוצות מוגבלות כגון מובטלים, אנשים עם 
 צרכים מיוחדים ואלו המתגוררים במקומות מרוחקים.

 
רלי מכוונתו להפוך את אירופה לכלכלה האיחוד האירופי מחויב ללמידה כדרך חיים כחלק אינטג

פרסם האיחוד "תוכנית פעולה  2004. ביולי [2]התחרותית המונעת באופן דינמי מידע ביותר בעולם 

 Portal on Learning OpportunitiesPLOTEUS  (, והקים את [3]משולבת ללמידה כדרך חיים"

throughout Europe(  ואתThe Learning Citizen [ גם לממשלות לאומיות רבות 4]לספק מידע .
 מדיניות ומטרות למידה, לדוגמא, מיומנויות בסיסיות ולימוד שפה לכל התושבים.ישנן 

 
מוזיאונים, ספריות וארכיונים רבים הנם מוסדות לימוד פרואקטיבים, המשתמשים במאגר חומרי 
הלימוד שלהם לטובת המשתמשים שלהם. עם זאת, כל מוסדות המורשת התרבותית צריכים להענות 

 ת הפועלות כמנועים לשינוי. אלו כוללים:למדיניות ולהתפתחויו

 מטרות לאומיות ושל האיחוד האירופי שכבר הוזכרו 

  אג'נדות ממשלתיות המופיעות בתדירות הולכת וגדלה )לדוגמא, חינוך אינו עוד באחריות
הבלעדית של מחלקות החינוך, בתי הספר והמכללות ומניעת פשיעה אינה עוד טריטוריה 

 בלעדית של המשטרה(.

http://europa.eu.int/ploteus/portal/about.jsp
http://europa.eu.int/ploteus/portal/about.jsp
http://www.learningcitizen.net/index.shtml
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 תפתחויות טכנולוגיות אשר מאפשרות לספק חינוך דרך טווח הולך וגדל של מכשירים ניידים ה
 ואינטרקטיביים.

  הופעת דור של סטודנטים ומורים, המצפים שלמידה תכלול טכנולוגיה בדרך אינטרקטיבית
 ומרגשת.

 רשים מותם של מוסדות מסורתיים רבים ולידתן של תעשיות המבוססות על מיומנויות חדשות דו
 מיומנויות חדשות.

 הצורך של כל האזרחים הפעילים להיות משכילים דיגיטלית 
  התרחבות האיחוד האירופי ופתיחת שוקי התעסוקה מעבר לגבולות הלאומיים, המגדילות את

 שוניות(.ל-הצורך במיומנויות לשוניות וכו' )ראה הנחיות בנושא רב

 הנחיות בידע הנוגע לתרבויות בעולם )ראה  גידול ההגירה וחיפוש המקלט, המגדילים את הצורך
 (.בנושא זהות ולכידות תרבותית

 
 

 לתוכן חזרה               הנחיות לביצוע  נאות 

ארגוני מוזיאונים, ספריות וארכיונים צריכים לבנות תרבות למידה שתוטמע במדיניותם. הפיכתם ל"
למידה", דבר הכולל עידוד ואיפשור למידה ופיתוח מיומנויות של הסגל )ראה הנחיות בנושא איוש(, 

 ישפיעו על הספקת השירותים למשתמש הקצה. מדיניות למידה יכולה  לכלול:

  הספקת הזדמנויות ללמידה אפקטיבית )על ידי התיעצות עם מורים, סטודנטים ומעסיקים
 ת שותפות עם בתי ספר, מכללות ועוד(.בקהילה, ועל ידי בני

  ,יצירת אוירה המסיעת ללמידה )על ידי הספקת אמצעי לימוד, שטחי חינוך, תמיכת סגל בלומדים
 ציוד מערכות מידע ועוד(.

 .מענה ליוזמות פוליטיות הקשורות ללמידה, כולל בקשת מימון 

 שיווק הארגון כמקום ללמידה 
 על הלמידה. הערכת ההשפעה של השירותים הניתנים 

 [  5Inspiring Learning for All ].לדיון מפורט בהפיכה לארגון למידה במובן הרחב ביותר ראה 
 

    חזרה לתוכן       ילדים ובית ספר  
ינטלקטואלית, הרגשית, החברתית, מוזיאונים, ספריות וארכיונים יכולים לתרום להתפתחות הא

הלשונית והמוטורית של ילדים, לסייע להם לרכוש חוש אסטתי, לעודד עניין בספרות, מדע ואמנות 
 ולדרבן יצירתיות.

 
דרך ההנאה, המעורבות וההפתעה שתלמידים חשים מראה ש"מה למדת במוזיאון היום? הדו"ח 

עוד, להרחיב את שאיפותיהם ולהרגיש בטוחים  במהלך הביקור שלהם במוזיאון, הם  מגורים ללמוד

 .[6]" יותר  בעצמם כלומדים
 

)המתקיים בכל שנה בספריות  לעורר השראה אצל ילדים: ההשפעה של אתגר הקריאה הקיצי
יבה את ציבוריות בבריטניה( מצביע על כך שילדים נהנים לקרוא ורוצים לקרוא יותר, שהקריאה מרח

 .[7]אופקיהם ומחדירה בהדרגה בטחון עצמי 
 

כולל מספר דוגמאות לשימוש וללימוד שעושים  העלאת הסטנדרטים החינוכיים בבתי ספר ומעבר לכך

 .  [8]ילדים בארכיונים
 

, מראים כיצד ילדים יצירתיים יכולים לקבל משאבים  CHIMER-פרויקטים מרובי אתרים, כמו ה

 . [9]וכלים
 

ישנם יחסים מועדפים עם רשויות חינוך מקומיות, דבר  במקרים רבים למוזיאונים, ספריות וארכיונים
את תפקידם בתמיכת תוכניות הלימודים בבתי הספר. לעיתים קרובות יש  המהווה הזדמנות להגדיל

 להם מחלקות חינוכיות המספקות שירותים, כגון:

 .השאלת ספרים, אוביקטים ועותקים ממסמכים לבתי הספר לעבודה על פרויקטים 

 מועדוני שיעורי בית 

http://www.chimer.lt/index.en.htm
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 ל לעסוק בפעילויות כמו טיפו חדר חינוך, או אפילו אזור קטן בו כיתות או קבוצות של ילדים יכולות
באוביקטים, הכנת מודלים, בישול, התחפשות כדי "לחיות את החיים" של אנשים מתקופות או 

 מקומות שונים, ושימוש בטכנולוגיה לשם מחקר על האזור.

  ,סביבת לימודים מקוונת, המכוונת לילדים, מורים, הורים ומשגיחים שונים, ונגישה לבתי ספר
 בתים ועוד.

 ורים לאתרים המיועדים במיוחד לסיוע בשיעורי בית, העשוים להיות מועילים במיוחד קיש
 באזורים מרוחקים.

  חבילות עשויות במיוחד ללימוד מקוון ומדריכים על משאבים לתמיכה בתוכנית הלימודים
 הלאומית והמקומית.

 יש מבודדים תמיכה לילדים הלומדים בבית, מבחירה או מכורח, אשר במקרה אחר עלולים להרג

[10]. 
 

 תמיכה ללמידת ילדים יכולה להיות מסופקת בדרכים פורמליות פחות, לדוגמא על ידי:
 

  הספקת מקומות מפגש בטוחים. "בטוח" בהקשר זה צריך לכלול גם שירותים מקוונים )ראה
 בהמשך(.

 ים, המערבת, לדוגמא, שימוש במחשבים, הספקת הזדמנויות להנאה משותפת של מבוגרים וילד
משחקים, סיפור סיפורים, תצוגות, סרטים, מוסיקה וכל פעילות תרבות אחרת המגבירה את 

 הפוטנציאל לשימוש בונה של הפנאי.

  ,הספקת שירותים אטרקטיבים לקבוצות לקוחות המקושרת לילדים, כגון הורים, סבים, משגיחים
 .מורים, שמרטפים ומדריכי קבוצות

 .דאגה לשעות פתיחה ידידותיות למשפחות 

 .ארגון פעילויות בחופשים לשם שמירה על מיומנויות בהעדר בית ספר 
 

  חזרה לתוכן       שירותים מקוונים לילדים

, כפי שניתן לראות מהפופולריות של משחקי מחשב. כאשר משתמשים ICT -ילדים נהנים משימוש ב

בהוראה, גדל הסיכוי לזכות בעניין ובמוערבות שלהם, בעיקר כאשר המערכות הן  ICT -ב

של שירות הארכיונים Learning Curve -אינטרקטיביות ו/או מאפשרות להם להיות יצירתיים. ה

 .[11]הבריטי, מקור לימוד והוראה מקוון, הנו פופולרי מאד בקרב מורים ותלמידים כאחד 
 

עם זאת, הספקת שירותי אינטרנט לילדים דורשת קבלת החלטות הנוגעות לסינון, והאם הגישה 
לשירותים כגון צ'אטים תותר. שיקול רב צריך להנתן לשימוש בתוכנות סינון ו/או מדיניות שימוש 

סינון או מקובלת הדורשת קבלת רשות מההורים או המשגיחים  לפני שילדיהם נגשים לאינטרנט. 
חסימה הנו תהליך המונע גישה לאתרים. למידע בנוגע ליוזמות אירופאיות לסינון, בעיקר סינון בשפות 

, הנתמך על ידי תוכנית הפעולה האירופאית לשימוש בוח יותר באינטרנט Net Protectשונות, ראה 

[.[12 
 

בתוכנת סינון עלול ליצור הסכם משתמע עם המשתמשים, שהם במבנים משפטיים מסוימים השימוש 
ובעיקר ילדיהם לא יהיו חשופים לתוכן פוגע או מזיק. אין לאיש יכולת להבטיח זאת ומשתמשי מסופים 
בהם התוכנה מותקנת צריכים להיות מודעים למגבלותיה. מצד שני, סמכויות שיפוטיות מסוימות 

ות שלא להרשות צנזורה על האינטרנט. מדיניות שימוש מקובלת באירופה, כמו בארצות הברית, עשוי

Acceptable Use Policies -AUP) הנה דרך להתמודד עם סוגיות אלו: מדיניות כזו צריכה להיות )
ידועה הן לצוות והן לקהל הרחב וצריכה להיות מתואמת לכל מדיניות לאומית כגון זו של מוסדות 

הנה התנאי לחברות בארגון או  AUPות הקבלה הפורמלית של ספריות לאומיות. בנסיבות מסוימ

 [(. [Internet Acceptable Use PoliciesEarl issue paper:   13.שימוש במתקניו. ) ראה
 

 חזרה לתוכן         מבוגרים  
פורמלי. חינוך פורמלי מוביל להסמכה ובדרך כלל מתרחש -או א חינוך מבוגרים יכול להיות פורמלי

במכללות ואוניברסיטאות, אך הוא יכול להתבצע גם בלימוד מרחוק המקושר למכללה או אוניברסיטה. 
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מוסדות תרבות עובדים לעיתים קרובות בצורה הדוקה עם מוסדות חינוך על מנת לתמוך בלימוד 
 הפורמלי על ידי, לדוגמא:

 קום לימוד עם ספרים וציוד טכנולוגיות מידע ללומדים מרחוק.הספקת מ 

 הפיכת אוספיהם לזמינים למטרות מחקר 

 שיתוף פעולה עם מורים במטרה לספק תמיכה רלוונטית ובזמן לקורסים נלמדים 

 עבודה חיצונית, כגון שליחת אנשי סגל מומחים למתן הרצאות לסטודנטים 
 ביבת לימוד וירטואלית )ראה בלמידה מקוונת, נתינת תוכן ליצירת "מטרות למידה" וס

 בהמשך(.
 

ר פורמלית. הדב-עם זאת מוזיאונים, ספריות וארכיונים מקושרים לעיתים קרובות יותר עם למידה א
מתחיל בדרך כלל בעיניין של אדם. מוסדות תרבות מכילים מקורות שיכולים לעורר סקרנות, לעודד דיון 

לספק צרכים לימודיים של לומדים מסוגים שונים. רעיונות לשירותים ולהשרות יצירתיות. הם יכולים 
 ופעולות שיכולים לעודד למידה יכולים לכלול:

 סדנאות תיאטרון, דרמה ומחול 

 קורסים קצרים 

  פיתוח קורא דרך השאלת ספרים, קבוצות קריאה, אירועי סופר והספקת ספרות מתאימה
 לקוראים מתחילים

 ירת ספריםכלים מבוססי אינטרנט לבח 

  תוכניות הספקת ספרים למיעוטים אתניים אשר יתכן ומתקשים מסיבות תרבותיות או
 חברתיות לבקר בספריה.

  תרפית זכרונות לאנשים מבוגרים, כולל השאלת חלקי ארכיב לקבוצות, או אירועים
 חיצוניים כגון הצגת סרטים, לעידוד העלאת זכרונות, דיון ואינטרציה

 תצוגות אמנות 

 ם מודרכיםסיורי 

 השאלת חפצים 

 שימוש בארכיונים ללימוד מיומנויות פירוש והסקת מסקנות 
  הספקת אמצעים לאנשים ליצור ו/או להוסיף תוכן לאתרים קהילתיים, כולל השאלת ציוד

 הקלטה ו/או מצלמות דיגיטליות לקבוצות מקומיות.
 

 העניין בתחום מסוים יכול להוביל לרכישת מיומנויות בסיסיות. 
 

 חזרה לתוכן     יומנויות בסיסיות ויכולות ליבהמ
מיומנויות בסיסיות משמעותן בדרך כלל ידיעת קרוא וכתוב וכישורים מתמטים, אך המועצה האירופאית 

 הגדירה חמש קבוצות נוספות של מיומנויות בסיסיות לכלכלה מבוססת על ידע: 2000בליסבון בשנת 

 ות מיומנויICT   ,טכנולוגית מידע ותקשורת(Information and Communication 

Technology)( או השכלה דיגיטלית )ראה בהמשך 
 תרבות טכנולוגית 

 שפות זרות 
 יזמות 

 מיומנויות חברתיות 

 :[14אלו פותחו לשלוש קבוצות של יכולות ליבה]

 ך החיים )הון תרבותי(: יכולות ליבה אלו צריכות לאפשר מימוש עצמי והתפתחות במש
לאנשים להשיג מטרות אישיות בחיהם המונחות מעיניין אישי, שאיפות ורצון להמשיך 

 בלמידה כדרך חיים.

  אזרחות פעילה ושילוב )הון חברתי(: יכולות ליבה אלו צריכות לאפשר לכולם להשתתף
 כאזרחים פעילים בחברה

 אנושי(: היכולת של כל אדם ואדם להשיג עבודה מכובדת בשוק  יכולת תעסוקה )הון
 העבודה.  
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מוזיאונים, ספריות וארכיונים ממוקמים במקום המאפשר להם לתרום על ידי ציוד האזרחים 
במיומנויות ויכולות אלו, כמו גם מיומנויות מתקדמות )ראה הנחיות בנושא שילוב חברתי, 

overmenteG.)ופיתוח חברתי וכלכלי , 
 

 

 
 חזרה לתוכן         השכלה דיגיטלית

מקדמת השכלה דיגיטלית כאחת מהמיומנויות  [15]( learning-eתוכנית הלמידה המקוונת )

ללמידה בכלל, בעיקר לאלו, אשר בשל  ICTשל הבסיסיות של כל האירופאים ומתייחסת גם לתרומה 
אקונומי או צרכים מיוחדים, חסרים גישה נוחה לחינוך והכשרה -מיקום הגיאוגרפי, מצב סוציו

מספק הזדמנויות למידה חדשות, אבל הוא עלול גם להגדיל את הסיכון  ICT-מסורתיים. השימוש ב
של אלו, שמכל סיבה שהיא, אין להם מכורח או ליצירת פער דיגיטלי, אשר יכול להוביל לבידוד חברתי 

סביבות לימוד חדשות, המערבות בדרך כלל שילוב של למידה מקוונת עם . ICT -מבחירה גישה ל
שיטות הוראה מסורתיות, נדרשות למלחמה בפער זה. גישות אישיות יכולות להיות אפקטיביות מאד 

וזיאונים, ספריות וארכיונים יכולים להיות )ראה בהנחיות בנושא התאמה אישית(. מחקרים מראים שמ
אפקטיבים במיוחד בעבודה עם קהילות ופרטים הנמצאים בסיכון של בידוד, במשיכתם חזרה למעגל 
הלימודים ובשיפור איכותם חיהם. דוגמאות לשיטות עבודה מוצלחות בתחום זה ניתן למצוא 

הנה לקשר בפס רחב את כל  eEurope 2005 [16]בקישורים. אחת המטרות של תוכנית הפעולה 
ומוסדות דומים, כך שהם יוכלו לשחק תפקיד מרכזי בהפצת ההשכלה  מוזיאונים, ספריות, ארכיוניםה

 ECDL ) iving LicenceEuropean Computer Dr( [17]הדיגיטלית. גורמים רבים, כדוגמת  
 .מספקים הדרכה בתחום זה המובילות להסמכות

 

במטרה לעודד רכישת מיומנויות מתאימות, לדוגמא, פורום  ECDL -ישנו כיום צורך להתקדם מעבר ל

כולל מיומנויות ר מתקדמות יות ICTהאירופאי זיהה פער מיומנויות הדורש מיומנויות  e-Skills -ה

 e-business  [18 .])לעסקים מקוונים )
 

 חזרה לתוכן       מיומנויות הקשורות לתעסוקה 

הנה לצייד את כולם במיומנויות בסיס הנדרשות  eEurope 2005מטרה נוספת של תוכנית הפעולה 
רבות נוצרות בסקטור טכנולוגיות מערכות על מנת לשפר את יכולת התעסוקה שלהם. עבודות חדשות 

מידע. מוסדות תרבות יכולים לספק שירותים הנעים בין מידע למחפשי עבודה )עיתונים, מידע מסחרי 
וכו'( ועד למרכזי למידה מקוונים. הם יכולים גם לפעול בשיתוף עם עסקים מקומיים על מנת לספק 

ניהול ידע לעסקים קטנים, ארגונים התנדבותיים,  קורסי עבודה ספציפיים, ויכולים לספק אסטרטגיות

הנו פרויקט חדשני ומאתגר המנסה " EQUAL -, שנוסד תחת תוכנית הLearnEastארגוני צדקה וכו'. 
 עסקת קבוצות מעוטות יכולת"דרכים חדשות בהן ספריות ציבוריות יכולות לתמוך ברמת הקהילה בה

ומסקנתו היתה שרוב ההצלחות הושגו על ידי  2004פורסם באוגוסט  20]]. הדו"ח הסופי  [19]
 עבודת שיתוף עם ספקי חינוך פורמלי. 

 
 חזרה לתוכן          הסמכה   

כיום מעטים יחסית מוסדות התרבות המספקים לימוד מובנה ומוסמך, לדוגמא כזה המערב מרצים 
ומורים. עם זאת, הסמכה חייבת להשקל עם מוזיאונים, ספריות וארכיונים נחשבים ברצינות כספקי 

כמו גם  ,[21] למידה. הדבר כולל הסמכה לצוות שלהם עצמם במיומנויות הנדרשות לתמיכה בלומדים
הסמכה ללימודים הנעשים על ידי המשתמשים בשירותיהם. אישורים על למידה מאפשרים להשוות 

פורמלית, הנם תמריץ ללמידה והוכחה למיומנויות הדרושות לעבודות שונות. -בין למידה פורמלית וא

ההסמכה יכולה לפעול גם  ECDL [17]. מו לדוגמא הדבר נכון במיוחד עם ההסמכה הנה מוכרת כ
צריכים לבחון יצירת קשרים פורמלים עם ספקי חינוך  מוזיאונים, ספריות וארכיוניםכמדד להשפעה. 

 ור להשגים שיהיה בעל הכרה לאומית ובינלאומית. מוסמכים במטרה להיות מסוגלים להציע איש
 

 חזרה לתוכן       ראה גם הנחיות בנושא ביצועים והערכה(השפעה )

. מדידת השפעה הנה כלי חשוב בבדיקה האם ההנהלה [22]הסמכה יכולה לשמש גם מדד להשפעה 
ת יעילה בהשגת מטרותיה. היא יכולה גם לשמש עדות להשגת מטרות ממשלתיות ואחרות, המקומי

http://www.ecdl.com/main/index.php
http://www.learneast.com/few_words/few_words.asp
http://www.ecdl.com/main/index.php
http://www.ecdl.com/main/index.php
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מוזיאונים, ספריות וכן להיות מוצגת בפני משקיעים בעת הצורך. עם זאת למשתמשים רבים של 
יש סדרי יום לא ממוקדים ולא מפותחים ללמידה ובמקרים כאלו מדידת השפעה תהיה לרוב  וארכיונים

סטטיסטיקה ואנקדוטות. משתמשים עורכים שיפוט משלהם לגבי ההצלחה של הביקור  קומבינציה של
שלהם )באתר פיזית או באופן מקוון( וסקרים יוכלו לגלות האם המשתמשים חשים שהגדילו את הידע 
שלהם והבנתם, שיפרו את המיומנויות האינטלקטואליות, פרקטיות או מקצועיות שלהם, או שינו את 

הם כתוצאה מהביקור. עדות סטטיסטית יכולה להיות מספר האנשים שדיווחו על עמדתם או ערכי
 התחלת לימודים פורמלים, השיגו עבודה או שיפרו את עבודתם, השיגו הסמכה וכו'.

 
 חזרה לתוכן        למידה מקוונת 

לרוב ת הדרך בה הלמידה מושגת. הטכנולוגיה החדשה הגדילה את ההזדמנויות ללמידה ושינתה א
מוסדות התרבות יש כיום אתרי אינטרנט, רבים הקימו נקודות התיחסות וירטואליות וקהילות נוצרו 
ללא תלות במיקום הגיאוגרפי של חבריהם. עם זאת הצגה פשוטה של אוביקטים )"אוביקטים" 

יזואלים, תמונות וכל מקור ו-במשמעות הרחבה ביותר כך שנכללים ספרים, מסמכים, פורמטים אודיו
שעבר דיגיטציה אחר( באתר אינטרנט הנה רק ההתחלה של הספקת חוית למידה מקוונת. "אוביקט" 
צריך אינפורמציה נוספת על מנת שיהיה ניתן להבינו, לדוגמא תמונה של חפץ השייך למשק בית 

ותר מוזיאונים, ספריות הופכת שימושית יותר אם ניתנת אינפורמציה על השימוש בו. ככל שיותר וי
וארכיונים מספרתים את האוספים שלהם, הם נהפכים למחסני "אוביקטים דיגיטלים", או מקורות 
דיגיטלים בני קיימא, היכולים להשתלב יחד כדי ליצור "אוביקטי למידה" שימושים במגוון רחב של 

ירופים שונים, הם צריכים  תרחישי למידה. אם "אובייקטים" אלו צריכים להיות שמישים במגוון של צ
סכמות של סטנדרטי שימוש. ישנם מספר סכמות ומוזיאונים, ספריות וארכיונים מקומיים יצטרכו, אולי, 
לבקש יעוץ מסוכנות מקומית או לאומית או מארגונים מקצועיים, או מסוכנויות חינוכיות מקבילות, על 

 מנת לקבוע באיזו סכמה להשתמש. סכמות אלו כוללות:

 [23] Learning Resource Metadata SpecificationS IM 
 [24] IEEE Learning Object Metadata Standard 

 [25] Dublin Core Metadata Initiative 
 [ 26] (Canadian Core Learning Resource) CanCore 
 [ 27] ISO/IEC JTC1 SC36 
 [28] (Sharable Content Object Reference Model); SCORM 
 .(UK Learning Object Metadata Core) UK LOM Core [[ 29 

 
השימוש בתוכן דיגיטלי מעלה סוגיות של שמירה על זכויות יוצרים, אוטנטיות והגינות )ראה הנחיות 
בנושא סוגיות זכויות וחוק ובנושא אבטחה(. ניתן לטפל בנושאים אלו על ידי שילוב מידע על סוגיות 

 זכויות בתיאורים.
 

. LOM ((Learning Object Metadata -ישנה עבודה מתמשכת על סטנדרטים וספציפיקציות ל

      Digicult Report Learning objects from cultural andלתיאור של המחקר בתחום ראה: 

. scientific heritage resources [ 30]  
נציבות ולקבל השראה מכך. ה ICT-מבוגרים, כמו גם ילדים, יכולים להיות מונעים על ידי שימוש ב

על מנת להעלות את המודעות למדיה, צלילים ותמונות חדשים  Netd@ysהאירופית כוננה את 

מספק פלטפורמה פתוחה לכל מי שמוכן להציג את ניסיונו  Netd@ysכמשאבים ללמידה והוראה. 
קשרים בינלאומים עם השימוש היצירתי של מדיה  ברשת חינוכית או תרבותית, וכל מי שרוצה לפתח

 .31]]חדשה בלמידה יום יומית. 
 

  חזרה לתוכן      סביבות לימוד וירטואליות

וביקטי ( מנהלות ומספקות "אVirtual Learning Environments- VLSסביבות לימוד וירטואליות )
למידה" ופקחות על התקשורת בים מורים לתלמידים. מטרתן להנחות תלמיד בקורס או לימודים והן 

 מורכבות בדרך כלל מאלמנטים כגון הבאים:

 פרטים על הקורס/ תכנית לימודים 

 "פרטים על "אוביקטי הלמידה 

 הנחיה, יעוץ 

http://www.imsproject.org/metadata/
http://ltsc.ieee.org/wg12/
http://dublincore.org/groups/education/
http://www.cancore.ca/
http://jtc1sc36.org/
http://www.adlnet.org/
http://www.cetis.ac.uk/profiles/uklomcore
http://www.netdayseurope.org/
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 הערכה, מבחנים, הסמכה 

 פרטי התלמיד, כולל מעקב אחרי התקדמותו 

 פרטי המורה 

  דרכי תקשורת, לדוגמא, דואר אלקטרוני, תמיכה מורה מקוונת, קבוצות דיון, תמיכת עמיתים
 וכו'.

. עם Learn eXact [32]-, וLotus LearningSpace ,COSEמסחריות לדוגמא  VLSישנן חבילות 
זאת, כיום, שכיח יותר שמוסדות תרבות יספקו "אוביקטי למידה" למוסדות חינוך על מנת שישתמשו 

 שלהם. VLS-בהם ב
 

 כןחזרה לתו        ניהול סביבות לימוד  

כולל מגוון שלם של ( Managed Learning Environments)ניהול סביבות לימוד, MLEהמונח 

יכולה להיות אחת מהמרכיבים, יחד עם מערכת  VLSמערכות ותהליכים רלוונטים ללמידה במוסד. 
 רישום התלמידים, מערכות פיננסיות ועוד.

 

 חזרה לתוכן     ”)learning-T”טלויזיה אינטרקטיבית )
שדרנים מוצאים במשאבים הנמצאים במוזיאונים, ספריות וארכיונים מקור עשיר לתוכן תוכניות, 
ואוצרים צריכים לנצל את ההזדמנויות לעבוד איתם. זו יכולה להיות גם הזדמנות להרויח כסף 

 (.מודלים עסקייםראה הנחיות בנושא מהאוסף )
 

 צפיה בתוכנית טלויזיה יכולה לעודד ביקורים במוזיאון, ספריה, ארכיון, גלריה או אתר מורשת. לעיתים
קרובות תוכניות מפרסמות קישורים לאתרי אינטרנט, אשר יובילו לביקורים וירטואלים רבים יותר, או 

למכור אותן בחנות המזכרות או  מפרסמות חוברות להן מוסדות התרבות יכולים לתרום, ואולי אף
 האתר שלהם.

 
טלויזיה דיגיטלית מאפשרת זמינות שלערוצים רבים יותר, כך שיש זמן תוכניות רב יותר למלא 
ובחירה רבה יותר לצופים. היא גם אינטרקטיבית כך שצופים יכולים להשתתף על ידי תשובה 

ים שלהם. דרכים חדשות לשמירת תוכן לשאולות וכו', ויכולים להתאים אותה לצרכי הלימוד האישי

. תוכן יכול להשמר מקומית DVDמאפשרות שמירת כמויות גדולות יותר של תוכן מאשר על וידאו או 
 בבית או מרחוק ואז הגישה אליו תעשה על ידי ערוץ חלוקה. 

 
 (  הבוחן ישימות השימוש2004מועצת הלמידה והמיומנויות הבריטית עורכת ניסוי )החל מספט. 

 YLE’sבטלויזיה אינטרקטיבית כדרך לשלב אנשים בלימודים. לערוץ השידורים הציבורי הפיני, 
Teema , .יש ערוץ עם תוכניות חינוכיות ותרבותיות ושירותים אינטראקטיביםRTE הערוץ הציבורי ,

, שירות השידור הציבורית, הרחיבה את RAIהאירי, מתכנן ערוץ לימודי אינטרקטיבי. באיטליה  

, אחד מהמפעילים -Stream דרישה שלה דרך לווין דיגיטלי, ו-לפי-ירותי בית הספר בצורת וידאוש
המסחריים האיטלקיים, הציג שירות למידת שפה אינטרקטיבי המבוסס על שאלות רבות בחירה. 

 Atwere, Daniel and Bates, Peter: Interactive TV: aלדיון בנושא זה ראה )ראה בקישורים(. 
learning platform with potential  [33 וראה גם ]Bates, Peter: t-learning Study: a study 

into TV-based interactive learning to the home. Final Report. pjb Associates, 2003 

 [.34)מחקר זה בוצע במימון מהקהילה הארופאית וכלל סקירה של ההתפתחויות במדינות אירופה( ]
 

 חזרה לתוכן       “)learning-M(” למידה ניידת
זוהי למידה דרך יחידות ניידות או אלחוטיות. לתלמידים רבים יש גישה למחשבים נישאים, וכמעט 

אלו הנמצאים בסכנה של לכולם יש טלפונים ניידים. טלפונים ניידים נפוצים מאד בקרב צעירים, גם 
בידוד חברתי, אשר לא הצליחו במערכת החינוך, אינם נמצאים כרגע במסגרות לימוד או הכשרה, 
יכולים להיות מובטלים או מועסקים בעבודות שאינן לרמתם ואולי אפילו חסרי בית. בקרוב יהיה נפוץ 

 יאפשר גמישות גדולה אף( , שPersonal Digital Assistant)ארגונית ממוחשבת,  PDA-להחזיק ב
 יותר במונחי מקום השימוש והתוכן הנשמר. 

 

http://www.ibm.com/us/
http://www.staffs.ac.uk/COSE/
http://www.learnexact.com/
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PDA  יכול לשמש, לדוגמא, במוזיאון, גלריה, ספריה, מרכז שדה או אתר מורשת כקישור למודולי
לימוד שנוצרו על ידי מרצים או על ידי המוסד. ניתן לקיים סמינרים והרצאות מקוונים בהם כל 

בבירמינגהם, בריטניה, קיים סדנה ביוני  e-Innovation -רים. מרכז ההתלמידים והמורה עצמו מקוש

 [.35בנושא הפוטנציאל של מחשבים נישאים באוניברסיטאות ומכללות ] 2004

 

 לתוכן חזרה  אג'נדה לעתיד 

[ צריכה להיות משותפת על פני איזורים ומדינות על 19] astLearnEהחוייה הנחוות בפרויקטיים כגון 
 מנת לאפשר פיתוח של גישות חדשניות דומות.

 
התפקיד של מוזיאונים, ספריות וארכיונים בתהליך הלמידה צריך להיות מבוסס ומוכר על ידי קובעי 

 המדיניות, מגזר החינוך הפורמלי והציבור.
 

מוזיאונים, ספריות וארכיונים צריכים לעורר את המודעות במגזר החינוכי למשאבים הדיגיטלים 
 שלהם. שיתוף פעולה רב יותר דרוש בין שני המגזרים.

 
ת לתאם סטנדרטי מטאדטה תרבותיים מגזרים על מנ-יש להמשיך במחקרים בנושא סטנדרטים חוצי

 תית צריכים להמשיך להיות מעורבים בכך.וחינוכיים. אנשי מקצוע בתחום המורשת התרבו
 

היצירה של "אוביקטי למידה" הניתנים לשימוש חוזר תאפשר  קישור משאבים מכל ארגון ללא תלות 
במיקום גיאוגרפי, ריבונות, תחום וכו' למטרות חינוכיות. לדוגמא, ניתן לכנס מידע על מלחמת העולם 

ים, מוצגים ממוזיאונים, ספרים מספריות, שרידים השניה מכל רחבי אירופה, כולל מסמכים בארכיונ
 באתרי אינטרנט ובארכיוני קול, מוסיקה פופולרית מאותה עת, סרטים ועוד.

 
התפוצה של קישור רחב פס, טלויזיה אינטרקטיבית וטכנולוגיה ניידת פותחת הזדמנויות למידה 

 חדשות.
 

 PDAם ניידים. ככל שהקיבולת של מכשירי ניתן להוריד תוכן מטלויזיה, אתרי אינטרנט וכו' למכשירי
 וטלפונים ניידים תעלה, אנשים יוכלו ללמוד תוך כדי תנועה, לדוגמא, ברכבת.

 
אחראים על משדרים ואילו העוסקים בחינוך והכשרה צריכים לעבוד יחד על דרכים לשימוש במגוון 

כים לשאוף לשנות את פתרונות טכנולוגית הטלויזיה האינטרקטיבית המתחילים להופיע. הם צרי
 המיקוד מלוח תוכניות קבוע לטלויזיה אישית אינטרקטיבית.

 
מוסדות מורשת תרבותית, כספקי תוכן, צריכים לשאוף לייצר תוכן דיגיטלי שיעבוד עם כל טווח 

 טכנולוגיות ההובלה הדיגיטליות.
 

יע לקהל רחב, ללא בלאי גימתי והיכן שירצו. תוכן ממוסדות תרבות  VLE-בעתיד אנשים יוכלו להכנס ל
 של המקורות.

 
הטכנולוגיה מאפשרת כבר עתה למוזיאונים, ספריות וארכיונים לספק חוויות לימוד לא פורמלי 
מרגשות כגון סיורים אישים מונחים וסיורים וירטואלים. התפתחויות עתידיות בתחום יוגבלו רק על ידי 

 הדמיון.
 

יחד מורים, ספקי שירות ומפתחים של תכני קורסים, האתגר הניצב בפני החברה כעת הינו לקבץ 
כולל מוסדות מורשת תרבותית, במטרה לאפשר לכולם שירותי למידה רלוונטים, מאתגרים, במסגרת 

 האפשרויות וברמה גבוהה. 
 

 לתוכן חזרה              מקורות 

 



 

רמלית(פו-למידה )פורמלית וא 54  הנחיות קלימרה  

 

[1] Making a European area of lifelong learning a reality. EC, 2001. 
http://europa.eu.int/comm/education/policies/lll/life/communication/com_en.pdf  
 
[2] Education and training 2010: diverse systems, shared goals.   
http://europa.eu.int/comm/education/policies/2010/et_2010_en.html 
 
[3] An Integrated Action Programme in Lifelong Learning 
http://europa.eu.int/comm/dgs/education_culture/newprog/index_en.html  
 
[4] PLOTEUS: a Portal on Learning Opportunities throughout Europe 
http://europa.eu.int/ploteus/portal/about.jsp 
The Learning Citizen http://www.learningcitizen.net/  
 
[5] Inspiring learning for all: a vision for accessible learning in museums, archives 
and libraries. MLA, 2004. 
http://www.mla.gov.uk/action/learnacc/00insplearn.asp  
 
[6] Research Centre for Museums and Galleries: What did you learn at the museum 
today? MLA, 2004. ISBN 190374346X.  
http://www.mla.gov.uk/documents/id1185exec.doc  
 
[7] Inspiring Children: The Impact of the Summer Reading Challenge. The Reading 
Agency. http://www.readingagency.co.uk/  
 
[8] Raising educational standards in schools and beyond: the contribution from 
cultural services. Local Government Association, November 2003. 
http://www.renewal.net/Documents/RNET/Research/Raisingeducationalstandards.pdf   
 
[9] CHIMER http://www.chimer.lt/index.en.htm  
 
[10] See for example Education Otherwise  
 http://www.education-otherwise.org/ 
 
[11] Learning Curve http://www.learningcurve.gov.uk/  
 
[12] Net Protect, supported by the European Safer  Internet Action Plan 
http://www.net-protect.org/en/default.htm.  
 
[13] Earl issue paper: Internet Acceptable Use Policies.  
http://www.ukoln.ac.uk/public/earl/issuepapers/internet.html.  
 
[14] The key competencies in a knowledge-based economy: a first step towards 
selection, definition and description. March 2002. 
http://www.cede.it/ri2003/moe/sito/docCD/Altri%20documenti%20Commissione%20
Europea/key%20competencies_27_03_02_en.doc  
 
[15] A Programme for the Effective Integration of Information and Communication 
Technologies (ICT) in Education and Training Systems in Europe (2004 – 2006) 
http://elearningeuropa.info/doc.php?lng=l&id=4552&doclng=1  

http://europa.eu.int/comm/education/policies/lll/life/communication/com_en.pdf
http://europa.eu.int/comm/education/policies/2010/et_2010_en.html
http://europa.eu.int/comm/dgs/education_culture/newprog/index_en.html
http://europa.eu.int/ploteus/portal/about.jsp
http://www.learningcitizen.net/
http://www.mla.gov.uk/action/learnacc/00insplearn.asp
http://www.mla.gov.uk/documents/id1185exec.doc
http://www.readingagency.co.uk/
http://www.renewal.net/Documents/RNET/Research/Raisingeducationalstandards.pdf
http://www.chimer.lt/index.en.htm
http://www.education-otherwise.org/
http://www.learningcurve.gov.uk/
http://www.net-protect.org/en/default.htm
http://www.ukoln.ac.uk/public/earl/issuepapers/internet.html
http://www.cede.it/ri2003/moe/sito/docCD/Altri%20documenti%20Commissione%20Europea/key%20competencies_27_03_02_en.doc
http://www.cede.it/ri2003/moe/sito/docCD/Altri%20documenti%20Commissione%20Europea/key%20competencies_27_03_02_en.doc
http://elearningeuropa.info/doc.php?lng=l&id=4552&doclng=1


 

רמלית(פו-למידה )פורמלית וא 55  הנחיות קלימרה  

 

 
[16] eEurope 2005 action plan 
http://europa.eu.int/information_society/eeurope/2005/index_en.htm 
 
[17] European Computer Driving Licence. http://www.ecdl.com/   
 
[18] The European e-Skills Forum: e-Skills for Europe: towards 2010 and beyond. 
Synthesis Report, September 2004. 
http://europa.eu.int/comm/enterprise/ict/policy/doc/e-skills-forum-2004-09-fsr.pdf  
 
[19] LearnEast: Public Libraries Supporting Employment 
http://www.learneast.com/  
 
[20]Public Libraries and the EQUAL Agenda: public libraries, social inclusion and 
lifelong learning in the United Kingdom, Italy and France. Final Report [by] Rob 
Davies and David Fuegi, MDR Partners. (Italian case study by Pier Giacomo Sola and 
Alessandra Tagliavini, Amitié). August 2004. 
http://www.learneast.com/transnational/documents/EQUALcomparativestudy-
finalsept.04.pdf   
 
[21] See for example the UK Guidance Accreditation Board http://www.gab.org.uk/  
 
[22] For a report on a pilot study to measure impact see The generic learning 
outcome system: measuring the outcomes and impact of learning in museums, 
archives and libraries. The Learning Impact Research Project (LIRP): short project 
report. MLA, [2004?].  
http://www.mla.gov.uk/documents/insplearn_lirp_rep.doc  
 
[23] IMS Learning Resource Metadata Specification 
http://www.imsproject.org/metadata/ 
 
[24] IEEE Learning Object Metadata Standard http://Ltsc.ieee.org/wg12/  
 
[25] Dublin Core Metadata Initiative http://dublincore.org/groups/education 
 
[26] CanCore (Canadian Core Learning Resource) http://www.cancore.ca  
 
[27] ISO/IEC JTC1 SC36 http://jtc1sc36.org/ 
 
[28] SCORM (Sharable Content Object Reference Model) 
http://www.adlnet.org/   
 
[29] UK LOM Core (UK Learning Object Metadata Core) 
http://www.cetis.ac.uk/profiles/uklomcore 
 
[30] Learning objects from cultural and scientific heritage resources. Digicult 
Thematic Issue 4. October 2003.ISBN 39024480106.  
http://www.digicult.info/pages/Themiss.php  
 

http://europa.eu.int/information_society/eeurope/2005/index_en.htm
http://www.ecdl.com/
http://europa.eu.int/comm/enterprise/ict/policy/doc/e-skills-forum-2004-09-fsr.pdf
http://www.learneast.com/
http://www.learneast.com/transnational/documents/EQUALcomparativestudy-finalsept.04.pdf
http://www.learneast.com/transnational/documents/EQUALcomparativestudy-finalsept.04.pdf
http://www.gab.org.uk/
http://www.mla.gov.uk/documents/insplearn_lirp_rep.doc
http://www.imsproject.org/metadata/
http://www.imsproject.org/metadata/
http://ltsc.ieee.org/wg12/
http://dublincore.org/groups/education
http://www.cancore.ca/
http://jtc1sc36.org/
http://www.adlnet.org/
http://www.cetis.ac.uk/profiles/uklomcore
http://www.digicult.info/pages/Themiss.php


 

רמלית(פו-למידה )פורמלית וא 56  הנחיות קלימרה  

 

[31] Netd@ys http://www.netdayseurope.org/  
 
[32] Lotus LearningSpace 
http://www.lotus.com/products/learnspace.nsf/wdocs/homepage;  
COSE http://www.staffs.ac.uk/COSE/: 
Learn eXact http://www.learnexact.com/.   
 
[33] Atwere, Daniel and Bates, Peter: Interactive TV: a learning platform with 
potential. Learning and Skills Development Agency, 2003. ISBN 1853388351. 
http://www.lsda.org.uk/files/PDF/1443.pdf  
 
[34] Bates, Peter: t-learning Study: a study into TV-based interactive learning to the 
home. Final Report. pjb Associates, 2003.  
http://www.pjb.co.uk/t-learning/contents.htm.)  
 
[35] A National Workshop and Tutorial on Handheld Computers in Universities and 
Colleges (11th June 2004). 
http://www.e-innovationcentre.co.uk/events/110604/110604.htm  
 
 

 לתוכן חזרה  קישורים 

 

 בינלאומי

Intel Computer Clubhouse Network  
. המטרה הנה ללמד טכנולוגיה 10-18בית הספר לאנשים צעירים בגילאי -זוהי סביבת לימודים אחרי

ירת לאנשים צעירים משכבות חלשות. החברים יכולים להשתמש בטכנולוגית מחשבים מתקדמת ליצ
אנימציה, מוסיקה, סרטי וידיאו, גרפיקה ועיצובי אינטרנט, מבנים רובוטיין ותוכנות מחשב. מדריכים 

ומכללות על מנת לעזור לחברי המועדון  ITמתנדבים מגיעים מאינטל לקהילה המקומית, מתקני 

כיום  ומוזיאון המחשבים, MITעל ידי מעבדת המדיה של  1993-בעבודתם. המועדון הראשון נוצר ב
מועדונים כאלו בעשר מדינות, כולל  60 -חלק ממוזיאון המדע בבוסטון, ארה"ב. כיום ישנם יותר מ

 http://www.intel.com/education/icc/ דנמרק, גרמניה, אירלנד, איטליה והולנד.  
 

 אירופה

The Learning Citizen 
, הנו תמריץ הממומן על ידי הנציבות האירופית עם מטרה The Learning Citizenהלומד,  האזרח

 ספציפית לאפשר ולהגביר למידה כדרך חיים לכל חברי האיחוד. 

http://www.learningcitizen.net/   
 

m-learning 
המסגרת החמישית של האיחוד האירופי, פותחה ונבדקה מערכת בפרויקט זה, שנכלל בתוכנית 

תקשורת ניידת לחינוך של מבוגרים צעירים, בעיקר אלו הנמצאים בסיכון הגדול ביותר לבידוד חברתי, 
אשר לא הצליחו במערכת החינוך, אינם נמצאים כרגע במסגרות לימוד או הכשרה, יכולים אנשים 

. מטרת הפרויקט לבחון ות שאינן לרמתם ואולי אפילו חסרי ביתלהיות מובטלים או מועסקים בעבוד
כיצד טכנולוגיות הנמצאות בידי אנשים צעירים אלו יכולות לשמש לשם קישורם לפעילויות חינוך, לשם 
התחלת שינוי יחסם ללמידה ועל ידי כך לתרום לשיפור המיומנויות, ההזדמנויות והחיים שלהם. 

 , שוודיה ובריטניה.הניסיונות מתקיימים באיטליה

http://www.m-learning.org/index.shtml  
 

 אוסטריה

http://www.netdayseurope.org/
http://www.lotus.com/products/learnspace.nsf/wdocs/homepage
http://www.staffs.ac.uk/COSE/
http://www.learnexact.com/
http://www.lsda.org.uk/files/PDF/1443.pdf
http://www.pjb.co.uk/t-learning/contents.htm
http://www.e-innovationcentre.co.uk/events/110604/110604.htm
http://www.intel.com/education/icc/
http://www.intel.com/education/icc/
http://www.learningcitizen.net/
http://www.m-learning.org/index.shtml


 

רמלית(פו-למידה )פורמלית וא 57  הנחיות קלימרה  

 

ZOOM Kindermuseum  
זהו מקום של בדיקה, לימוד וגילוי עליזים לילדים. הוא נותן למבקר המוזיאון הצעירים את ההזדמנות 

 יות חדשות ולהשתמש בכל חושיהם להבין את העולם שסביבם. ( בסיטואצzoom inלהתמקד )

http://www.kindermuseum.at/ 
 

 בלגיה

Stichting Lezen Vlaanderen   (Reading Foundation) 

 Youth Book וגמת "משתף פעולה עם ספריות לקידום קריאה על ידי קמפיינים ופרויקטים כד
Week ,"”Fahrenheit 451” ו- “Read to others Week” .ועוד 

http://www.stichtinglezen.be/  
 

 בולגריה

Kids on the web - project of Dobrich Municipality Library 
שורת לילדים, וכן להכיר להם את האפשרויות ליצור קשר מטרת הפרויקט להכיר טכנולוגיות מידע ותק

 http://www.libdgabe.dobrich.net ולחפש אינפורמציה באינטרנט. 
 

 קרואטיה

Zadar City Library website 
שלו, התוכן האינטרקטיבי  מחלקת הילדים של האתר עוצבה יחד עם ילדים, ובגלל התחזוקה הפשוטה

מוזן על ידי ילדים. לדוגמא, ילדים מתכננים חידונים מקוונים בעצמם, והזוכים מקבלים מתנות 

 http://www.gkzd.hr מהספריה. 
 

 הרפובליקה הצ'כית

Karlovy Vary and Plzeň public libraries 

נלאומי )רישיון נהיגה אירופאי ממוחשב( במרכזים החינוכיים של הספריות בי ECDLניתן לקבל רישיון 

 http://www.svkpl.cz; http://www.knihovna.kvary.cz/בקרלוב וארי ופלזן. 
 

Knowledge for everybody  (Mudrc pro každého) 
  אתרי אינטרנט מיוחדים לילדים ומבוגרים צעירים הכוללים מידע המותאם לצרכיהם.

http://www.knihovna.kvary.cz/Portal/UVOD/MUDRC.HTM 
 

Competition for Children- Memory Institutions in Kromeriz 
תחרות המאורגנת על ידי מוסדות זכרון בעיר )ארכיון, ספריה, טירה ומוזיאון(. כל ארגון תורם מספר 
שאלות והילדים חייבים לבקר כל מוסד ולהשתמש בקטלוג המקוון שלהם וכדומה כדי למצוא את 

 http://www.knihkm.czהתשובות. 
 

Univerzita Volného Času 

 .Havlickuv Brod -האיזור ההררי באוניברסיטה לזמן הפנאי בספריה האיזורית של 

.http://www.kkvysociny.cz/UVC/default.htm    
 

 פינלנד

North Karelia: ELEF 

, , של הפוליטכניק, העיר והאוניברסיטהJoensu -פרויקט משותף של שלוש ספריות מרכזיות ב
שמטרתו לסייע ללקוחות ולסגל ללמוד מיומנויות חדשות )לדוגמא ידע טכנולוגי( ואת הידע הדרוש 

 karjala/eng/index.html-ef/pohjoishttp://www.ncp.fi/projektit/el     בחברת המידע.
 

Tiedonhankinnan taidot 
, מתאים הן ללימוד פרטי והן הוראת ELEF Northern Savo -החומר באתר זה, שהינו חלק מה

 http://www.uku.fi/elef/tiedonhankinta/   מיומנויות איחזור מידע.

http://www.kindermuseum.at/splash.html
http://www.stichtinglezen.be/
http://www.libdgabe.dobrich.net/
http://www.libdgabe.dobrich.net/
http://www.gkzd.hr/
http://www.gkzd.hr/
http://www.svkpl.cz/
http://www.knihovna.kvary.cz/
http://www.knihovna.kvary.cz/
http://www.knihovna.kvary.cz/Portal/UVOD/MUDRC.HTM
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YLE Teema  
 ערוץ טלויזיה דיגיטלי המוקדש כולו לתרבות, מדע וחינוך.

http://www.yle.fi/teema/  
 

 צרפת

CARIBAL-ÉDIST 

לשפר הזדמנויות  LearnEast, והינו שותף בפרויקט EQUAL מטרת פרויקט זה, שנוסד על ידי תוכנית
חיים, בעיקר בין עובדים מבוגרים יותר במרטיניק על ידי צוות הספריה המיומן על מנת למידה כדרך 

 שיוכל לשרת היטב את קהילתו.

http://malavoi.martinique.univ-ag.fr/caribal-edist/index1.php  
 

 אירלנד

LifeSteps  
יוזמת ספריות ציבוריות, המספקת לציבור הרחב הוראות לשימוש באינטרנט על מנת להשיג מטרות 
חיים ספציפיות, לדוגמא, קניות, נסיעות, הכנה למבחני נהיגה, תכנון פרישה וכדומה. בגיבוי התמיכה 

ט היא לעודד של צוות הספריה והזמינות של גישה ציבורית לאינטרנט בכל ספריה, מטרת הפרויק

 http://www.lifesteps.ie/  שימוש יום יומי באינטרנט ולהתגבר על הפער הדיגיטלי.
 

 איטליה
Abside  

שהוקמה על ידי האיחוד האירופי במטרה לאפשר שילוב  EQUALפרויקט, הנכלל במסגרת תוכנית 
בחון כיצד מודלים חדשים, המתבססים על שירותי הדרכה אנשים מוגבלים. מטרת הפרויקט ל

ונידוי. הפרויקט מיועד  המוצעים על ידי ספריות, יכולים לתמוך בפעילויות שמטפלות בבעיות אפליה
 לספריות ולמשתמשי הקצה כאחד. 

 http://www.britishcouncil.org/tisa_abside.ppt; http://www.amitie.it/  

 
 מקדוניה

Heritage Education on Web Sites 
אפליקצית רשת זו נבעה מתוך פרויקט בן שלושה חודשים בנושא חינוך אינטרקטיבי למורשת, 

ונורבגיה, במסגרת  Skopje -ן מהמערב את המוזיאון של מקדוניה וקבוצות של תלמידי תיכו

European Heritage Days 2002 עבודות שנוצרו על ידי התלמידים הוצגו באתר כך שצעירים רבים .
משתי המדינות יכלו לצפות בהןץ אפליקצית הרשת נבחרה כדרך חדשה לגמרי לאנשים צעירים 

 ה.ללמידה על המורשת של המדינה האחרת, מבלי לבזבז כסף על נסיעה ולינ

http://edkn.com.mk  
 

 נורבגיה

Terra Buskerud  
זהו כלי מבוסס רשת, שפותח בעיקר למטרות חינוכיות שמתמקדות בחיזוק האינטרקציה בין בתי ספר 
והמגזר התרבותי. המחוז משתף פעולה עם ארכיונים, ספריות ומוזיאונים במטרה לפתח מאגר מידע 

. גם תלמידים מייצרים תוכן. זוהי דרך חדשה לפרסום Buskerudרחב בנושא ההיסטוריה של מחוז נ
תוכן היסטורי, המכסה משך חיים ממושך כמצגת מולטימדיה. לשירות יש גם ורסיה למשתמשים עם 

( וישנן http://www.ts.skane.se/) Terra Scaniaeבעיות ראיה. הוא חלק מהפרויקט הסקנדינבי, 

  .http://www.historieboka.noתוכניות להרחיבו למדינות הבלטיות. 

 
 פורטוגל

Project BiblioCiência 
טרה המחלקה לספריות וארכיונים בעירית ליסבון מבקרץ בתי ספר עם אוטובוס המצויד בספריה, במ

לתרום למלחמה ברמות ביצועים נמוכות של תלמידים פורוטוגלים במדע ומתמטיקה. האוטובוס 

http://www.yle.fi/teema/
http://malavoi.martinique.univ-ag.fr/caribal-edist/index1.php
http://www.lifesteps.ie/
http://www.britishcouncil.org/tisa_abside.ppt
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http://www.historieboka.no/
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מקושר עם חמש ספריות עירוניות. התלמידים מוזמנים לבקר בספריות אלו במטרה לשחק משחקים 
הקשורים למדע וניסויים מדעיים, וכן להשאיל ספרים ומסמכי ספריה אחרים הקשורים למדע. ישנו גם 

ר אינטרנט אליו המורים וחברי סגל הספריה יכולים להעלות תוכן, שישמש במהלך שיעורים את

 . lisboa.pt-http://www.bibliociencia.cm/ ובתמיכה לשיעורי בית

 
 רומניה

Ethnographic Museum of Transylvania Cluj-Napoca 

מולטימדיה בנושא איון קרנגה, ספר רומני מפורסם, לשימוש בבתי ספר, אשר אין  CDיאון  פיתח המוז

נעשה  CD-ידיאו, ילדים עם לקויות יכולים להשתמש בו. בו-להם גישה אחרת. בגלל תכונות האודיו
 שימוש גם בבית הסוהר העירוני.

 
 רוסיה

Local Studies School for the Young 

פיתחה ויישמה פרויקט לימודים מקומי, הכולל  Ozyorskעירונית המרכזית של ספרית הילדים ה
 תוכנית להוראה נוספת לילדי בית ספר. התוכנית כוללת מערכי שיעור, מבחנים ותרחישי אירועים.

http://ch-lib.ozersk.ru/projects/enc/krai/index_kr.html 
 

Obruch 

תה מרכז המידע פיתחה ויישמה תוכנית במסגר Kamensk-Uralskספרית הילדים המרכזית של 
לבעיות בגיל הרך נוסד. התוכנית, שממוקדת בקוראים צעירים ובמבוגרים המעורבים בטיפול בילדים, 

 ת, אתיות וכן מיומנויות חיים בסיסיות.שואפת לפתח מגוון רחב של מיומנויות אינטלקטואליות, חברתיו

http://k-uralsk.ru/bazhov/bazhov2.shtml 
 
Program of Establishment and Development of a Virtual Children's Centre of the 
Northern Administration District of the City of Moscow on the Basis of Children's 

Library N 149 
הספריה המרכזית )ספרית גורקי( של מנהל המחוז הצפוני של מוסקבה פיתחה ויישמה פרויקט זה, 

 שמטרתו לפתח את הפוטנציאל האינטלקטואלי והתרבותי של בני נוער.

http://www.big75.org.ru/v_center.doc  
 

 סלובניה

Slovene book quiz for children 
פרויקט מולטימדיה בנושא קריאה לתלמידי בית ספר יסודי. הנושא בו הוא מתמקד הוא מסורת )כותב 
סלובני והאיזור שלו/שלה(, אך צורתו מודרנית מאד, פרויקט אינטרקטיבי שגורם לתלמידים להשתמש 

 יזואלים, דפי אינטרנט ועוד(.ו-על מנת למצוא מקורות מידע )ספרים, מגזינים, חומרים אודיובספריות 
http://www.lj-oz.sik.si/kviz/  
 

 ספרד

Gabinetes Pedagógicos de Bellas Artes of Andalusia 
ודה המתבצעת על ידי ארגונים אלו, אשר עובדים עם ילדים מוזיאונים, ספריות וארכיונים נהנים מעב

 ובתי ספר על מנת לפתוח מוסדות זכרון מקומיים בקהילה.
http://averroes.cec.junta-andalucia.es/gabinetes/  
 

Internet para todos 
התעשיה, התיירות והתקשורת, שמטרתו לעודד את הכרת האינטרנט בציבור  יוזמה של  משרד

)רשיון נהיגה ממוחש  ECDLהרחב. רשת של מרכזים משתפת פעולה בפרויקט זה במטרה לספק 

  http://www.internetparatodos.esאירופאי(.
 

TUNE Project (Training of library users in a new Europe) 

http://www.bibliociencia.cm-lisboa.pt/
http://ch-lib.ozersk.ru/projects/enc/krai/index_kr.html
http://k-uralsk.ru/bazhov/bazhov2.shtml
http://www.big75.org.ru/v_center.doc
http://www.lj-oz.sik.si/kviz/
http://averroes.cec.junta-andalucia.es/gabinetes/
http://www.internetparatodos.es/
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ציבורית של \, הספריה האCastile-La Manchaפרויקט זה, המפותח על ידי הספריה האיזורית של 

Helsinbörg  שודיה( וממומן על ידי תוכנית האיחוד האירופי(Culture 2000 מקדם השכלה ,

 http://www.jccm.es/biblioclm/  דיגיטלית למשתמשי ספריות. 
 

 שוודיה

Arkiv och skolungdom i Värmland  (Archives and School Children in Värmland) 

 tmlhttp://www.ra.se/vla/index.h חבילת לימודים לבתי ספר המציגה לתלמידים ארכיונים. 

 
 (The Channel of Knowledge) Kunskapskanalen 

ערוץ אינטראקטיבי שנוסד בשיתוף פעולה עם הספריות הציבוריות השוודיות דרך השירות האלקטרוני 

”!Ask the library“.  /http://www.kunskapskanalen.se 
 

 בריטניה

Ask Chris 

" הינו תכונה יחודית Quick Reads זהו מקור מקוון ואינטרקטיבי ליעוץ בנושאי קריאה.  חלק ה"
שפותחה יחד עם מורי מיומנויות בסיסיות במחלקת חינוך מבוגרים במועצת מחוז אסקס על מנת 

 exxcc.gov.uk/askchrishttp://www.ess לתמוך בקוראים חדשים.

 
Be Websmart 

פרויקט זה, שפותח על ידי הספריות, המידע והארכיונים של דומפריס וגאלווי, מקדם שימוש בטוח 
ואחראי באינטרנט, על ידי הדגמת השימוש החיובי והיצירתי במשאבי אינטרנט, במיוחד בחדרי 

ות ספריות מקומיות בהתייחסן צ'אטים. הפרויקט העלה את המודעות של תרומה חיובית שמעל

  http://www.dumgal.gov.uk/lia לנושאי זהירות קהילתיים.
 
 

 (MEG) Metadata for Education Group 

MEG  בוחנת את האפשרויות של מטהדאטה לתמוך בסביבות לימודים מנוהלות או וירטואליות

)MLEs, VLEs(.  /http://www.ukoln.ac.uk/metadata/education 
 

Cambridgeshire Libraries - Ely Learning Centre Courses 

ידי מועצת הבחינות ועל  ECDL מוסמך על ידי אגודת המחשבים הבריטית להציע  ELYמרכז הלימוד 

OCR קט בחינות מקומי של אוניברסיטת קיימברידג'( להציע )סינדיNew CLAIT ו- CLAIT Plus ,
 והינו אחד משירותי הספריות הציבוריות החדשים בבריטניה המציעים לימודים המובילים להסמכה.

http://www.camcnty.gov.uk/library/learning/ely/courses.htm  
 

Curriculum Online 
זהו קטלוג מקוון, הנותן למורים גישה קלה למגוון רחב של משאבי מולטימדיה להוראה ולמידה, כולם 
מקושרים לתוכנית הלימודים בבתי הספר באנגליה. מוזיאונים, ספריות וארכיונים הנם בין ספקי 

תר האינטרנט הדן בשאלה כיצד להכין תוכן וכו'. ישנן גם דוגמאות של התוכן, וישנו חלק מיוחד בא
 פרקטיקה טובה.

http://www.curriculumonline.gov.uk/culture 
 

'Hands-On Learning' with Reading Museum Service 
ל חפצים ממשיים ממוזיאון. זהו פרויקט משותף הנתמך על ידי אוצרי זהו שירות לבתי ספר מבוסס ע

המוזיאון ומתוכנן על ידי מורים והוא כולל שירותים אינטרקטיבים מקוונים כמו גם ביקורים,השאלות 
 וכו' מסורתיים יותר.

http://www.readingmuseum.org.uk/handson/index.htm  
 

I Can Read You Like A Book  

http://www.jccm.es/biblioclm/
http://www.jccm.es/biblioclm/
http://www.ra.se/vla/index.html
http://www.ra.se/vla/index.html
http://www.kunskapskanalen.se/
http://www.kunskapskanalen.se/
http://www.essexxcc.gov.uk/askchris
http://www.dumgal.gov.uk/lia
http://www.ukoln.ac.uk/metadata/education/
http://www.ukoln.ac.uk/metadata/education/
http://www.camcnty.gov.uk/library/learning/ely/courses.htm
http://www.curriculumonline.gov.uk/culture
http://www.curriculumonline.gov.uk/culture
http://www.readingmuseum.org.uk/handson/index.htm
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זוהי קבוצת קריאה מקוונת, הנתמכת על ידי הספריות במזרח לות'יאן, סקוטלנד, עבור אנשים שאין 
להם זמן, הזדמנות או בטחון להשתתף בקבוצת קריאה בקהילתם. חברים מוזמנים מכל רחבי העולם 

 הודעות על ספרים בנושאים שונים בכל חודש.והם יכולים לשלוח לקרוא 
http://www.icanreadyoulikeabook.org.uk/index.html  
 

KickstartTV 
ש מועצת הלימודים והמיומנויות עורכת פרויקט ניסויי הבוחן את ההיתכנות והאפקטיביות של השימו

חודשים  6בטלויזיה דיגיטלית אינטרקטיבית כדרך למשוך ולערב מבוגרים בלמידה. בשלב הפיילוט )
קרוא וכתוב, וידיעת חשבון על ידי פעילויות, חידונים ( המטרה תהיה לשפר ידיעת 2004מספט. 

יאות ומשחקים בנושאים כגון מיומנויות עבודה, עשה זאת בעצמך, גינון, קניות, נושאים כספיים, בר

 Telewest. -ו Skyובישול. הפלטפורמה לניסוי תהיה 

http://ferl.becta.org.uk/display.cfm?resID=8055 
 

SCRAN (Scottish Cultural Resources Access Network) 
נות, קולות, סרטים ומשאבי למידה איכותיים. נמצאות אתר למידה חזותי שזכה בפרס, עם גישה לתמו

ות ממוזיאונים, גלריות וארכיונים. בנוסף, ישנן בו חבילות למידה כגון תמונ 300,000-בו למעלה מ
מציאת מסלולים, משאבים, נושאים ונווט תוכנית לימודים. שירות מלא ניתן ברישום לבתי ספר, 

 ביתיים. ספריות, מוזיאונים, קהילות ומשתמשים 

http://www.scran.ac.uk/  
 

 ארה"ב

(CHO) Connecticut History Online 
 -מספק מידע, שיעורים, פעילויות ומשאבים אחרים, במטרה לסייע למורים וסטודנטים להשתמש ב

Connecticut History Online  .כחלון לעבר וככלי לגילוי והבנה 

http://www.cthistoryonline.org/classroom.html  
 

Lower East Side Tenement Museum 
במוזיאון זה מהגרים חדשים לומדים אנגלית באמצעות מכתבים ויומנים של מהגרים מהמאה 

  .http://www.tenement.org/ הקודמת

 

 

 

 

 

 

 חזרה לתוכן העניינים

 
 

http://www.icanreadyoulikeabook.org.uk/index.html
http://ferl.becta.org.uk/display.cfm?resID=8055
http://www.scran.ac.uk/
http://www.cthistoryonline.org/classroom.html
http://www.tenement.org/
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 הנחיות קלימרה

 פיתוח חברתי וכלכלי
 

 
 

   תוכן 

 

 נושאים הנכללים בהנחיות אלו:
 תיירות תרבותית

 תיירות הקשורה לשושלת
 השקעה פנימית

 מקורות מידע
 שירותי מידע

  עניהול יד
 רשיונות ומחירים

 הספקת שירות
 מיומנויות סגל
 שיקום שכונות

 תעשית התרבות
 שיווק, פרסום ופעולות חיצוניות

 
 
 

 

 לתוכן חזרה סוגיות מדיניות 

(, כלכלן זוכה פרס נובל, מאמין כי ללא תרבות לא יתקיים פיתוח בר Amartya Senאמרטיה סן )
, חינוך ולכידות חברתית, קיימא. המשמעות הנה שתרבות, דרך יחסיה עם סגנון חיים, תחושת מקום

 אינטגרלית לתנאים להצלחה כלכלית.
 

האיחוד האירופי מכיר בכך שהמורשת הכלכלית של אירופה הנה נכס יקר ערך במונחים כלכלים 

ארכיונים בגלל נסיונם בעולם הדיגיטלי מוזיאונים, ספריות ו. ]1[ותומך במספר פרויקטים בתחום זה 
ידע המונעת מטכנולוגיות -הנם שחקני מפתח בהתפתחות המהירה לקראת חברה מבוססת

 eEurope 2005]3[. מטרת תוכנית הפעולה ]2[דיגיטליות, חברה שהינה מטרת האיחוד האירופי
, שירותי למידה מקוונת, שירותי eGovernmentם ציבוריים מודרניים לאירופה )הנה שירותים מקווני

וכמאפשר של אלו גם נגישות רחבה ( e-businessבריאות מקוונים(, סביבת עסקים אלקטרוניים )
לפס רחב במחיר תחרותי ותשתית מידע בטוחה. האיחוד האירופי מתייחס לצורך במדיניות לגשר על 

מוזיאונים, ספריות וארכיונים יכולים לספק גישה ישירה מקוונת דרך מחשבים,  .[4]הפער הדיגיטלי 
הם יכולים לספק אמצעים ללמידה מקוונת, הסגל שלהם יכול לספק הדרכה והם יכולים לספק גישה 

( והן את e-commerceלמידע שיתמוך בגדילת עסקים מקוונים, המאמצים הן מסחר אלקטרוני )

לביצוע פרוצדורות עסקיות מסורתיות. מוזיאונים, ספריות וארכיונים יכולים לסייע  ICT -השימוש ב
 לפתח כלכלה מקומית חזקה על ידי תמיכה בעסקים ובתעשייה מקומיים במספר דרכים כולל:

 זור על משיכת תיירות והשקעה פנימית. מתקנים תרבותיים תומכים במידה גדולה בכלכלת א
ידי עידוד תיירות ומשיכת השקעה פנימית. מוזיאונים, ספריות וארכיונים יכולים לתרום לשיווק 
האיזור לשאר העולם. אנשים בכל מקום בעולם יוכלו להשיג גישה למה שהוא מידע מקומי 
ליוצריו ועל ידי כך לפתוח את העולם לתיירות תרבותית וירטואלית. האיחוד האירופי נלהב 

מורשת תרבותית מגוונת. מחקר על ההיסטוריה המקומית מסייע לעודד תחושת  לקיים
קהילה, ופרויקטי דיגיטציה מקומיים, המסייעים לאנשים לספרת את החומרים שלהם עצמם, 
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או חומרים ממוזיאון, ארכיון או ספריה, בצירופים חדשים, ובכך יוצרים מסעות וירטואלים 
 משפחות או נושאים, מוסיפים מימד מרגש לכל זאת.סביב לבנינים או ערים, או סביב 

  הצעת שירותי מידע. פיתוח כלכלי נסמך על תעשיה, עסקים ומסחר מוצלחים, ועסקים
דורשים מידע וידע. שירותי מידע וניהול ידע הנם שירותי ליבה של מוזיאונים, ספריות 

פיצים מנוסים של תוכן. וארכיונים. הצוות שלהם הנם מנהלים, ממיינים, משמרים, מפרשים ומ

ICT  שינתה שירותים אילו בצורה אקספוננציאלית, הן במושגי תוכן והן מבחינת דרך
האספקה. הגישה כיום יכולה להנתן למידע מכל רחבי העולם, במהירות גדולה, דרך ערוצי 

 אספקה מתוחכמים.
 

לת אפקטים מוזיאונים, ספריות וארכיונים הנם בעצמם חלק מ"תעשית התרבות" שהנה בע
איכותיים וכמותיים על מצבים חברתיים וכלכליים בקהילות. האפקטים החברתיים מטופלים 
בהנחיות בנוגע לשילוב חברתי ובנוגע לזהות ולכידות תרבותיות. האפקטים הכלכליים יכולים 
להמדד על ידי כימות ההשפעה של מוסדות מורשת תרבותית מקומיים במונחי עבודות ויצירת 

שיקום ושימור שכונות, השקעה פנימית ותיירות תרבותית, כמו גם תמיכה בעסקים  עבודות,

 .  5]]ותעשייה מקומיים

 

 לתוכן חזרה               הנחיות לביצוע  נאות 

 
 חזרה לתוכן        תיירות תרבותית

תיירות הפכה לכוח מחולל עיקרי לפעילות כלכלית עם התכווצותן של התעשיות עתירות כוח האדם 
המקוריות. תיירות תרבותית יכולה להיות מוגדרת כביקורים של אנשים מחוץ לאזור כתוצאה מעניין 

וריות. התוכנית "עיר באטרקציות היסטוריות, אמנותיות, מדעיות, קשורות לדרך חיים או למורשת  אז

 European Capital ofאירופאית של תרבות", הנקראת כיום "עיר בירה אירופאית של תרבות" )

Culture[ )6],  לערים אירופאיות הזדמנות אידאלית לפאר את השגיהן התרבותיים, וערים מעניקה
 שהשתתפו בפרויקט נהנו מיתרונות כלכליים וחברתיים ניכרים.

 
מוזיאונים וגלריות במיוחד יכולים למשוך מספר גדול של אנשים לאיזור. כל שימוש כלכלי או תרבותי 

ניינים ואת בטיחותם. מוזיאונים מקומיים קטנים צריך כמובן לכבד את הטבע הייחודי של האוספים והב
יכולים לסייע לשמר את הקהילה על ידי משיכת מבקרים שיקנו בחנויות מקומיות, מסעדות, מלונות 

ים "עושים שיעורי בית" לפני הביקור ורוצים לתקשר עם ידע, בה תייר-ותחנות דלק. תיירות מבוססת
הנה במגמת עליה, מונעת בחלקה מהאינטרנט  הקהילה וללמוד מנסיונם ברמה עמוקה יותר,

המאפשר לאנשים למצוא מידע רב יותר על מקום לפני הביקור בו.  מוזיאונים, ספריות וארכיונים  
 יכולים לתרום תרומה נכבדת בתחום דרך אתרי האינטרנט שלהם. 

 
 חזרה לתוכן       תיירות הקשורה לשושלת

יירות הקשורה לשושלת נמצא אף הוא בצמיחה, ומתודלק על ידי העניין בהיסטוריה שוק הת
המשפחתית. לארכיונים תפקיד מרכזי בפיתוח שוק זה, במשיכת תיירים מכל רחבי העולם דרך אתרי 
האינטרנט שלהם ועל ידי הוספת ההתרגשות למראה מסמכים מקוריים, מפות וכו' לחוויה. ספריות 

תרבותית ותיירות שקשורה לשושלת על ידי האוספים המקומיים שלהם, אשר תורמות לתיירות 
לעתים קרובות מכילים חומרים ייחודים לאיזור. מידע קהילתי באתרי ספריות יכול להיות בעל ערך רב 
לתיירים המכינים את ביקורם, היות ואנשים עורכים את סידורי הנסיעה  והשינה שלהם בעצמם באופן 

 גובר. 
 

מורשת צריכים לשקול הוספת מתקנים נוספים כחנויות ובתי קפה, היות ואלו יכולים להביא  מוסדות
 תוספת הכנסה נאה, לא רק למוסד עצמו, אלא גם לסביבה היות ומבקרים יטו להשאר ולבזבז יותר. 

 
 חזרה לתוכן         השקעות פנימיות

מוסדות מורשת תרבות יכולים למשוך השקעות פנים. אנשים מקומיים  תיירות הנה הדרך היחידה בה
המשתמשים במוזיאון, ספריה או משרד רשומות יצרפו לעיתים קרובות את ביקורם לקניות, סידורים 
בבנק, ושימוש בשירותים אחרים. אנשים מחוץ לאיזור הרוצים להקים עסק באיזור, ואנשים החושבים 

http://europa.eu.int/comm/culture/eac/other_actions/cap_europ/cap_eu_en.html
http://europa.eu.int/comm/culture/eac/other_actions/cap_europ/cap_eu_en.html
http://europa.eu.int/comm/culture/eac/other_actions/cap_europ/cap_eu_en.html
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ל ידי נוכחות שירותים מקומיים טובים, כולל מתקני תרבות ופנאי, חנויות, על מעבר לאיזור, ימשכו ע
בתי ספר, דיור ותעשיות שירותים. זמינות של עבודה מהווה אף היא מקור משיכה לעסקים חדשים, 
וכארגוני למידה מוזיאונים, ספריות וארכיונים מספקים הזדמנויות לאנשים לשפר את מיומנותיהם 

 (.ראה גם הנחיות בנושא למידה)
 

 חזרה לתוכן          מקורות מידע
פיתוח כלכלי וחברתי נשען על ציבור אזרחים פעיל כלכלית, מלוכד חברתית ומודע, היודעים את 

ייעת להם לשפר את זכויותיהם וחובותיהם. גישה למקורות מצוינים של מידע מעצימה אנשים ומס
חייהם. מוזיאונים, ספריות וארכיונים הנם מחסנים של מקורות מידע, רובם מתאימים בהחלט 

לדיגיטציה, שתהפוך את החיפוש בכמות העצומה של החומר לקלה ומהירה יותר )ראה הנחיות על 
  גילוי ואחזור(. סוגי מקורות מידע  שימושיים בתמיכה בפיתוח חברתי וכלכלי כוללים:

  ראה הנחיות בנושא על ארגונים מקומיים, ממשלה ושירותים מכל הסוגים. ) –מידע קהילתי

eGovernment) 
  על אירועים מקומיים, מקומות שכדאי לבקר, אירועי פנאי וספורט וכו'. מידע  –מידע תרבותי

ראה הנחיות ת פוסטרים ועלוני מידע. )זה נגיש כיום לעיתים קרובות באינטרנט, כמו גם בצור
 (. בנושא זהות ולכידות תרבותית

  הספקת מידע עסקי הנה דרך חשובה בה מוסדות יכולים לתמוך בעסקים  –מידע עסקי
מקומיים. למרות שבאופן הולך וגובר עסקים רבים נסמכים במידה רבה על שירותים מקוונים 

ידע, הם עדיין יכולים להנות משירותים מקצועיים המסופקים  בעיקר על ידי ספריות. לאיסוף מ
צוות מיומן יכול להתמודד עם בעיות של חיפוש לא מיומן, עומס יתר של מידע, בחירה של 

 מידע רלוונטי, אמין, מדויק ומעודכן, וכו'. סוג זה של מידע יהיה דיגיטלי במידה הולכת וגדלה
 תרים המבוססים על רישום או על קומפקט דיסקים. הוא כולל:ויכול להיות בא

o מדריכי חברות, לאומיות ובינלאומיות 
o דוחות חברות 
o  אוספים של נתונים סטטיסטיים לאומיים ובינלאומיים המפורסמים על ידי גופים

 רשמיים אחרים.
o מידע טכני כולל סטנדרטים 
o מידע על פטנטים, ייצור ומסחר 
o עיתונים ארציים וזרים 
o עיתונים מקומיים ודיווחים עיתונאים על נושאים עסקיים ומסחריים 
o   ,מידע על הקמת עסקים חדשים, לדוגמא, שמות מסחריים, שמות חברות, מענקים

 רישום וכו'.
o מידע על יצוא ויבוא, כולל שיעורי מכס 
o מידע שיווקי מקומי 
o מחקרי שוק 
o  ובניינים זמינים וכו'.מידע מקומי על מצב התעסוקה, מיומנויות קיימות, קרקע 
o .מידע אירופאי ובינלאומי שימושי לעסקים מקומיים הסוחרים עם מדינות אחרות 
o  ,מידע ארצי על מחלקות הממשלה, לשכות מסחר, ארגונים מקצועיים, ארגוני מסחר

 ארגוני ממשל מקומיים וכו' היכול לשמש עסקים.
o ות התנדבות מקומיות, מידע רלוונטי לעסקים, לדוגמא, אירועים מקומיים, קבוצ

ארגונים פוליטים וקבוצות השפעה, גופים אדמיניסטרטיבים, נציגים פוליטים, ארגוני 
סחר, סוכנויות כוח אדם, מידע תירותי, מידע בנושאי תעבורה, מידע ממשלתי מקומי, 

 עסקים מקומיים.

 :מידע משפטי כגון 
o .חוקים ארציים ותקנות המתאימות לכל המדינה ולאיזור בלבד 
o תקנות מקומיות 
o הנחיות ותקנות אירופאיות 
o  חוקים בינלאומיים כגון תקנות סביבה, הצהרות על זכויות אדם, חקיקה הקשורה

 ליחסים בין הגזעים וכו'.
o עורכי דין מקומיים וארציים 
o מערכת המשפט המקומית והלאומית 
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o .שירות המשטרה, שירות בתי הסוהר, שירות המבחן 
o שכות יעוץ לאזרחיםשירותי יעוץ משפטי כגון ל 
o זכויות והטבות סעד 
o חוקי מיסוי 
o  .'חוקי העסקה, חוקי בריאות וגיהות, חוקי התאגדות עובדים וכו 

 
 חזרה לתוכן         שירותי מידע 

הטכנולוגיה הגדילה את טווח השירותים שמוזיאונים, ספריות וארכיונים יכולים להציע לציבור,  
פורמלית, -הילת העסקים ולמבקרים באזור. כמרכזי ידע ומידע הם תומכים בלמידה פורמלית ואלק

מסייעים לאנשים לפתח סגנון חיים ותחביבים, ומשמרים ומקדמים את תרבות ומורשת האיזור. 
 שירותים ספציפיים התומכים בפיתוח חברתי וכלכלי ושיקום שכונות יכולים לכלול:

 י ספרות, מחקר גניאולוגי ומחקר על היסטוריה של בניינים וכו'.מחקר ספציפי כמו מחקר 

  שירותים עסקיים כגון חיפושי סטנדרטים טכניים, פטנטים או תקנות,  בדיקות אשראי של
 חברות, ויצירת רשימות תפוצה למטרות שיווק.

 הזדמנויות לחיפוש מובילות לחדשנות שמובילה בתורה ליתרון תחרותי 
 פורים לצרכי פרטים, קבוצות, ארגונים ועסקים )ראה גם הנחיות בנושא שירותים אישיים הת

 התאמה אישית(

   מתקנים שיאפשרו לחברות, קבוצות או אנשים מקומיים לספרת חומרים מקומיים בכפוף
 לסטנדרטים מוסכמים ועל ידי כך להוסיף למורשת התרבותית המקומית. 

  עהדרכה בשימוש בטכנולוגיה ובמציאת והערכת מיד 
 .יצירת, מיקום וניהול אתרי אינטרנט לעסקים מקומיים וקבוצות קהילה 

  מחשבים, לא רק לחיפושי אינטרנט, אלא גם כאלו המצוידים בתוכנות משרדיות שיאפשרו
לאנשים לכתוב מכתבים ודוחות, לעשות שיעורי בית, לייצר חומרים פרסומיים, לעשות 

 רנט וכו'חשבונות, להכין פרזנטציות, לעצב אתרי אינט

   ,מחשבים לשימושים ייחודיים כגון מחשבים המוקדשים לאתרי אינטרנט או נושאים מיוחדים
 או עם גישה למאגרי מידע הדורשים רישום

 'מתחמים מיוחדים לקבוצות, בתי ספר, כיתות לימוד למבוגרים וכו 
 הםאיזורי תצוגה לאמנים, צלמים, פסלים, רוקמים וכו' מקומיים להציג את עבודותי 

  אמצעים לאמנויות הבמה, לדוגמא קבוצות מוסיקה או דרמה מקומיות, כולל כלים וחפצים
 זמינים להשאלה.

  סיוע במידע למסעות פרסום ושיווק, לדוגמא, מוזיאון יכול לספק דוגמאות למיכון ישן, ארכיון
 יכול לספק תמונות של חזיתות חנויות או מפעלים ישנים

 מידע בריאותי או הנוגע לקריירות לדוגמא. איזורים אלו אפשר איזורים מיוחדים המוקדשים ל
לאייש בזמנים ידועים מראש בצוות מארגונים אחרים, לדוגמא, צוות ממחלקת כוח אדם 
מקומית יכול להיות זמין באיזור המתאים בספריה, לספק יעוץ ולקיים ראיונות, או צוות 

 ממכללה מקומית יכול לייעץ על קורסים. 

 רותים מתמחים אחרים כגון לשכת יעוץ, לשכות מסחר, מחלקות של הרשות הפניה לשי
 המקומית.

 
 חזרה לתוכן          ניהול ידע

ניהול ידע הנו התהליך בו ארגונים יוצרים ערך מהנכסים האינטלקטואלים והנכסים המבוססים על ידע 
חבה, כל דבר שיכול להיות מתועד( ומרומז )הידע הנמצא שלהם, המתחלק לשני סוגים: מפורש )בהר

במוחות אנשים(. צוות מיומן ומנוסה הנם בעצמם נכס יקר ערך למוסדות מורשת. מוסדות אלו יכולים 
להציע גם שירותי ניהול ידע  לארגונים ועסקים אחרים, על ידי סיוע בארגון הנכסים מבוססי הידע 

 תר.שלהם ושימוש בהם בדרך הטובה ביו
 

 חזרה לתוכן        רשיונות ומחירים
ברוב המדינות ספריות וארכיונים ציבוריים מציעים בדרך כלל רמה בסיסית של שירות ללא תשלום. 
עם זאת מוסדות מקומיים מסויימים, בעיקר מוזיאונים, יכולים לדרוש תשלום, לדוגמא לכניסה, כולל 

 ר במקרה של תצוגות מיוחדות וכו'.מחיר גבוה יות
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בהתייחס לשירותי מידע, כאשר שירותים מיוחדים מוצעים, יתכן וכדאי לשקול מנוי שנתי או שימוש 
אחד חינם לשירותי תוספת ערך מסוימים, לדוגמא, כאשר מוסד נדרש לשלם עבור שימוש במאגר 

שלום שנתי לשירותי "תוספת ערך" מידע וצריך לכסות על העלות. דרישה מחברות או אנשים לשלם ת
דורשת החלטה בנוגע לסל הבסיסי של השירותים. בגלל העלות הכרוכה באיסוף מאגרי מידע 
מיוחדים, ישנם בדרך כלל כללים, הנכללים בדרך כלל  ברישיון, הקובעים את השימוש בו במוסדות 

וסד יצטרך להחליט אילו תנאי ציבוריים מעבר להגנה הרגילה המובטחת מכוח חוקי זכויות יוצרים. המ
 שימוש יהיו מקובלים על המשתמשים ומתאימים לדרכי העבודה שלו.

 
   חזרה לתוכן       הספקת שירותים

הטכנולוגיה שינתה את הדרך בה אנשים ניגשים לשירותים. אנשים מצפים כיום שהשירותים יהיו 
תקשורת עם משתמשים צריכה להיות במגוון שיטות )דואר אלקטרוני,  נגישים בכל זמן ובכל מקום.

מרכזי קבלת קהל, צ'אטים, יומני אינטרנט }בלוגים{, ועידות וידאו, אינטרנט בפס רחב, רשתות 
לוייניות או אלחוטיות, יחידות ניידות, דוכנים, טלויזיה דיגיטלית ואינטראקטיבית כמו גם ביקורים, 

מסורתיים( על מנת לענות על הצרכים של כל המשתמשים. מערכות משולבות שיחות טלפון ופקסים 
יכולות כיום לעשות יותר מאפליקציות משק בית מסורתיות. בעזרת שיטות לגילוי מקורות וגישה 

 מונחית הן יכולות לספק גישה לתוכן. דוגמאות לדרכי הספקה כוללות:

  מאתר אינטרנט, בדואר  –רכים השאלות יכולות להתקבל במגוון ד –מרכזי קבלת קהל
ולהיות מטופלות על ידי איש הצוות המתאים  –אלקטרוני, בטלפון או בפקס, או באופן אישי 

ביותר, כך שנעשה שימוש יעיל בצוות המומחים ומאפשר לאנשי הצוות האחרים לתרום 
אשר ולצבור מיומנויות וניסיון. שאלות יכולות להרשם תוך שימוש בתוכנת ניהול שאלות, 

עוקבת אחר ההתקדמות של כל שאלה, ומאפשרת לשאלות לעבור לאיש צוות אחר כאשר 
מישהו מסיים את תפקידו, פונקציה חשובה כאר למוסד שעות פתיחה ארוכות. תוכנות ניהול 
כאלו נותנות גם מידע חשוב על השימוש ויכולות  לבדוק את האפקט של פעולות שיווק ועל ידי 

לקהל אשר עושה שימוש מועט במערכת. מרכזים טלפוניים  כך לאפשר ליעד פרסום
מאורגנים לרוב על בסיס מקומי הכולל מספר רשויות, וספריות, במיוחד, ממקומות במקום 

 המאפשר להן להוביל אותם.

  "שירותים אילו זמינים כיום בארצות רבות ואף באופן בינלאומי.  –שירותים מסוג "שאל ספרן
ות פעולה לספק את השירות בדרך כלל על בסיס תורנויות. ספריות, דרך הרשת משתפ

שאלות ממוקמות על דף שאלות אשר מועבר אוטומטית לאחד מהספריות המשתתפות, אשר 
מקבלות אותו כהודעת דואר אלקטרוני. הספריות משיבות בדואר אלקטרוני לשואל מהר ככל 

נם שימושים במיוחד האפשר. שירותים כאלו המשותפים למספר ארצות ואיזורי זמן ה
לארגונים קטנים היות והם מאפשרים לתת שירות סביב לשעון כולל בשעות בהן המוסד 
המקומי סגור וכן הם מספקים גישה למומחיות של מוסדות אחרים. סוג זה של שירות משותף 
יכול לשמש מוזיאונים וארכיונים, אבל אולי אינו מתאים במקרים בהם השאלות נוטות להיות 

 פיות למוסד.ספצי

  "שירותים העושים שימוש בטכנולוגית קו צ'אט המאפשרת  –שירותים מסוג "דבר לאדם
לשואלים לדבר לחבר צוות בזמן אמת. כמו השיורתים מסוג "שאל את הספרן"  השירותים 

 יכולים להיות משותפים למספר מדינות ואיזורי זמן עם יתרונות דומים למוסדות קטנים. 

 מאפשרות לצוות לעזור בחיפוש במאגרי מידע או באינטרנט. –שותפת טכניקות גלישה מ 

 ( פורטלים המשלבים גישה למגוון מקורות שונים ומציגים אותם בשעריםgateway לפי )
 נושאים.

  לרוב המוסדות יש כיום אתרי אינטרנט ואלו יכולים לספק מספר שירותים  –אתרי אינטרנט
 כגון:
o סיורים וירטואלים במוסד 
o ת ומידע על תערוכותתמונו 
o )'גישה לקטלוגים )עם אמצעים למיקום בקשות, חידוש השאלות וכו 
o גישה למאגרי מידע כגון מאגרי מידע קהילתיים 
o היכולת לראות, לקרוא או לשמוע חומרים שעברו דיגיטציה מכל הסוגים 
o קישורים לאתרי אינטרנט רלוונטים אחרים 

o ( "שירותי "שאלות שגורותFAQ) 
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o ות עם חדשות על אירועים עתידייםלוחות מודע 
o "דפי קשר או "שאל שאלה 

 .Berube, Linda: Digital Reference Overviewלמדריך לשירותי הפניה דיגיטלים ראה: 
]7Networked Services Policy Task Group, February 2003. [. 
 

 חזרה לתוכן      (ראה הנחיות בנושא איוש) מיומנויות צוות
צוות מיומן ומנוסה הנן נכס חשוב למוסד מורשת. העבודה של שירות מידע ברמה גבוהה במוסד 
מורשת הנו מורכב ודורש מומחיות ניכרת מצד המנהלים אותה ואילו המספקים את השירות ישירות 

שתמשים. מומחיות זו דורשת שילוב של נסיון וכשרון. המומחיות, אשר הצוות רוכש במהלך למ
 עבודתו, הנה משאב יקר ערך לשירות כולו.

 
  חזרה לתוכן          שיקום שכונות

 לדוגמא: הנוכחות של מוסדות מורשת תרבות בקהילה יכולה לתרום לשיקום שכונות במספר דרכים,

 העסקה ישירה של צוות 

 העסקה עקיפה דרך הצורך במוצרים ושירותים, הן לצוות כפרטים והן למוסד 

  ,הכנסות מאגרות, חיובים ופעולות מסחריות )חנויות מוזיאון, פרסומי ארכיון, בתי קפה במוסד
 מחקר יחודי, מכירות ספרים וכו'( שהכנסותיהם מושקעות חזרה במוסד.

  אלקטרוני המושך הכנסה מקהל גלובלי פוטנציאלי )מכירות מקוונות של רווחים מפרסום
 כרטיסים לתערוכות, רישום חברים, מוצרים ושירותים(. 

 תרומה דרך שכירות ומסים 

 יצירת שוק לפס רחב, וכן לציוד לטכנולוגיות מידע ושירותים קשורים 
  מיומנויות חדשות ישירות, אבל גם על ידי הספקת הזדמנויות ללימוד –יצירת עבודות 

 
סיבולת כלכלית וחברתית תלויה במקומות עבודה. טכנולוגית המידע דורשת מיומנויות והכשרה 
חדשות ומשתנות בהתמדה. עובדים חייבים להיות להסתגל במהירות ולהיות מסוגלים ללמוד וללמוד 

הלמידה לאורך  מחדש במסגרת עבודתם. מוזיאונים, ספריות וארכיונים הנם ספקים חשובים בסקטור
(. הם צריכים לשתף ראה הנחיות בנושא למידההחיים, הם מספקים את הגירוי ללמוד בכל רמה )

פעולה וליצור שותפויות עם ארגוני תעשיה, חינוך והכשרה על מנת לפתח את המיומנויות הנדרשות 
 ים להתפתחות הכלכלית, לדוגמא:בשוק המקומי. הם יכולים לספק שירותים רלוונט

  גישה למחשבים למטרות קשורות לעבודה כגון חיפוש משרות פנויות וכתיבת קורות חיים
 ופניות. 

  גישה למחשבים למטרות חינוכיות כגון למידת מיומנויות מחשב או שיפור מיומנויות בסיסיות
 שיכולות להוביל לקבלת עבודה או השגת עבודה טובה יותר.

 מידה וירטואליות, כמו גם מקומות פיזים בטוחים ללימודסביבות ל 

 גישה לחומרים נדרשים ללמידה 

  ,גישה למידע קשור לחינוך או תעסוקה לדוגמא לגבי קורסים במכללות וכו', קריירות, הכשרות
 הזדמנויות עבודה וכו'.

 
  חזרה לתוכן        תעשיית התרבות 

, ארכיונים וספריות הנם חלק מ"תעשית התרבות", המורכבת מתעשיות היצירה והידע מוזיאונים
המבוססות על קנין רוחני. מלבד היותם חלק מהתעשיה, מקומם מאפשר להם לתמוך ולשתף פעולה 
עם התעשיה. שידורי רדיו וטלויזיה, למשל, מבינים כיום שתוכניות היסטוריות ותוכניות שקשורות 

קהל גדול, ומוזיאונים, ספריות וארכיונים יכולים לנצל זאת הן על ידי עבודה עם למורשת מושכות 
מפיקים התוכניות, לדוגמא, והן על ידי משיכת ביקורים אחרי התוכניות. על מנת לתמוך בהתפתחות 

 כלכלית הם יכולים גם ליצור קשר עם תעשיות תיירות וטיולים, ועם תעשיות בידור ופנאי מקומיות. 

 
  חזרה לתוכן         , פרסום ופעולות חיצוניותשיווק

אנשים, כולל ארגונים ועסקים אחרים, לא ידעו בהכרח על טוות השירותים שמוסד מקומי יכול לספק, 
אקטיבי בנושא זה. צריך להעישות שימוש -כך שידרש שיווק. יתכן שהמוסד יצטרך להיות פרו

 וגיה במטרה להגיע לקהל רחב ככל האפשר. שיטות שיווק יכולות לכלול:מקסימלי בטכנול
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  אתר אינטרנט מעוצב היטב ונגיש. פוטנציאל קידום השירות והאיזור הינו עצום, היות וניתן
לראות אותו בכל מקום בעולם.  השילוב של דפי מידע מאפשר למשתמשים להיות במרחק 

 נגיעה מהארגון עצמו.

 עלון חדשות 

  ישיר למשתמשים פוטנציאלים בשירותדיוור 

 הכנת והפצת דפי מידע 
  ביקורים בחברות, מכללות, קבוצות בקהילה וכו' מקומיות על מנת לוודא שהם מודעים

 לשירות.

 שיחה עם קבוצות של אנשים וארגונים מקומיים 

 ם, פעילויות חיצוניות לצוות מיומן במיוחד, כגון הדרכה מחוץ לבניין, לדוגמא במתקני עסקי
במכללה, במרכזי קהילה באזורים כפריים וכו'. השתתפות בפסטיבלים וחגיגות מקומיים, 

 ארגון אירועים ותערוכות בקהילה וכו'.

   השתתפות פעילה של הצוות /מנהלי מוזיאונים, ספריות וארכיונים בפורומי דיונים פומביים
 כגון בעיתונים ותוכניות רדיו וטלויזיה.

  

 לתוכן חזרה  אג'נדה לעתיד 

 

פרודוקטיביות במהגידול  40%-בשנה. כ 5%קיימת הערכה כי כלכלה יצירתית גדלה בקצב של 
באירופה מאז אמצע שנות התשעים נובע משימוש בטכנולוגיות מידע. סקטור  טכנולוגיות המידע 

מקם עצמו כך שיוכל לנצל % מהתל"ג. סקטור המורשת התרבותית מריך ל8-והתקשורת מייצר כ
 זאת.

( יאפשר גישה לאוספים ומידע בדרכים ICTההתפתחות המהירה של טכנולוגיות המידע והתקשורת )
חדשות ואינטרקטיביות יותר. מוזיאונים, ספריות וארכיונים צריכים להשתמש במגמה זו לעידוד 

 השימוש על ידי קהלים חדשים שבדרך כלל אינם משתמשים בהם.
 

נים, ספריות וארכיונים צריכים להיות פרואקטיבים בהבטחה שהם יוכרו כנקודות גישה לידע, מוזיאו
מידע ולמידה, כשערים מיומנים, מדריכים ונווטים בסביבה הדיגיטלית. הם יצטרכו לפתח סביבת 

 .לימוד דיגיטלית על מנת להגדיל את השפעתם בסקטור הלמידה כדרך חיים
 

 נים החדשים  כבר עוקפים שידורים מסורתיים בגלל האינטרקטיביות, השירותים הדיגיטליים המקוו
ההקף הגלובלי, הנגישות ללא תלות במיקום, והאפשרות לפרסום "עשה זאת בעצמך" שלהם. 
מוזיאונים, ספריות וארכיונים יצטרכו להציע את מחסני התוכן כהזנה לסביבה חדשה זאת, אשר 

 צירתיות, ותיצור עבודות ורווחה.תמריץ תיירות ותיירות מקוונת, תשרה י
 

כיום מצפים משירותים להיות נגישים סביב לשעון, ואלו מסופקים במידה גוברת על ידי רשתות של 
ארגונים שנסמכות על המיומנויות והמשאבים של מוסדות תרבות מסביב לעולם ומסקטור האקדמיה 

 (.הנחיות לגבי שיתוף פעולה ושותפות ראהכמו גם הסקטור הציבורי )
 

ציפיות אנשים גבהו כתוצאה מהשירותים שמספקים בנקים וארגונים קמעונאים והם דורשים 
 שהשירותים והמידע  יתפרו לדרישותיהם )ראה הנחיות בנושא התאמה אישית(.

 
ראה הנחיות הצורך של אנשים במידע יגדל במטרה למלא את תפקידם כאזרחים בעולם המודרני )

 (. מוזיאונים, ספריות וארכיונים צריכים למקם עצמם בחזית ספקי המידע.eGovernmentבנושא 
 
 
 

תיירות מתאפיינת במידה רבה בפיתוח כלכלי. חשיבות קידום וייצור מידע תרבותי תגדל כל זמן 
ות וארכיונים יצטרכו להתשמש בטכנולוגיות שתיירות תמשיך להיות תעשיה גדלה. מוזיאונים, ספרי
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( על מנת להגדיל את השימושיות של אתרי האינטרנט שלהם GISכגון מערכות מידע גיאוגרפיות )
 לתיירות התרבות ולנצל טכנולוגיות ניידות.

 
מוזיאונים, ספריות וארכיונים יצטרכו לספק שירותים תוך שימוש במגוון ערוצי הספקה כולל רשתות, 

 ות ניידות, דוכנים וטלויזיה דיגיטלית.יחיד
 

באופן גובר מוזיאונים, ספריות וארכיונים יצטרכו לספק שירותים ולתקשר עם המשתמשים במגוון 
מערכות הספקה, לדוגמא, פס רחב, אל חוט, דואר אלקטרוני, שיחות חיות בחדרי צ'אטים, ועידות 

ות, מחשבים נישאים וכו' יכולה להפוך בקלות וידאו ומרכזי טלפונים. גישה מרחוק דרך יחידות נייד
 לנורמה היות ואנשים בתנועה דורשים מידע.

 
 
 

 לתוכן חזרה              מקורות 

 

[1] Cultural heritage as a factor in economic development  
http://europa.eu.int/comm/culture/activities/cultural_heritage_dev_en.htm  
 
[2] Towards a Knowledge-based Europe  
http://europa.eu.int/comm/publications/booklets/move/36/en.pdf 
 
[3] eEurope 2005 Action Plan  
http://europa.eu.int/information_society/eeurope/2005/all_about/action_plan/index_
en.htm  
 
[4] Bridging the 'digital divide': EU policies. Nov. 2004. 
http://www.euractiv.com/Article?tcmuri=tcm:29-132315-16&type=LinksDossier  
 
[5] South West Museums, Libraries and Archives Council: Making a difference: the 
impact of museums, libraries and archives in the South West, May 2004; and The 
economic contribution of museums, libraries and archives in the South West, April 
2004.  http://www.swmlac.org.uk  
 
[6] European Capitals of Culture  
http://europa.eu.int/comm/culture/eac/other_actions/cap_europ/cap_eu_en.html  
 
[7] Berube, Linda: Digital Reference Overview. Networked Services Policy Task 
Group, February 2003. http://www.ukoln.ac.uk/public/nsptg/virtual/  
 
 

 לתוכן חזרה קישורים 

 

 קרואטיה

Zadar City Library website 
פורטל משותף למידע קהילתי. נושאים חמים משתקפים דרך פורומים ומשאלים. אפליקצית רשת 

מאפשרת לספרנים בקהילה המקומית לעדכן את האתר תוך שימוש בטפסי script-driven -דינמית ו

 PHPגרפיות בסיסיות. נעשה שימוש בתוכנות חופשיות ופתוחות קוד -ם ומיומנויות מחשברשת פשוטי
and MySQL . http://www.gkzd.hr 

 

http://europa.eu.int/comm/culture/activities/cultural_heritage_dev_en.htm
http://europa.eu.int/comm/publications/booklets/move/36/en.pdf
http://europa.eu.int/information_society/eeurope/2005/all_about/action_plan/index_en.htm
http://europa.eu.int/information_society/eeurope/2005/all_about/action_plan/index_en.htm
http://www.euractiv.com/Article?tcmuri=tcm:29-132315-16&type=LinksDossier
http://www.swmlac.org.uk/
http://europa.eu.int/comm/culture/eac/other_actions/cap_europ/cap_eu_en.html
http://www.ukoln.ac.uk/public/nsptg/virtual/
http://www.gkzd.hr/
http://www.gkzd.hr/
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Ask a librarian- Pitajte knjižničare 
ת הוספתן של ספריות ציבוריות בכל קרואטיה. מתוכננ 15שירות הפניה שיתופי חדש המוצע על ידי 

 knjiznicare-http://jagor.srce.hr/pitajte  ספריות נוספות כמו גם מוזיאונים וארכיונים.

 

 הרפובליקה הצ'כית

Information Centre UNESCO 
בשיתוף פעולה  (http://www.knihkm.cz) שירותי מידע אלקטרוני שהוכן על ידי הספריה הציבורית

 Club UNESCO  .ic.cz-http://unesco-עם ה
 

Information for unemployed people 
 אתר האינטרנט של הספריה האיזורית בקראבינה מכיל מידע מיוחד למובטלים.

http://www.rkka.cz/2004/cz.php?stranka=http://192.168.254.2/htm/Czech/sluzby/ne
zam/registr.html 
 

Informační portál pro každého-Karviná 
 http://www.karvina.info האיזורית המספק שירת מידע לעסקים.  פורטל מידע של הספריה

 

 צרפת

Bibliothèque municipale de Lyon-Guichet du Savoir 
שעות.  72שירות הפניה דיגיטלי מקוון, בו ספרנים מקצועיים מנסים לענות לשאלות בכל נושא תוך 

צ'אט מקוון בימי רביעי ושבת אחרי הצהריים.  מספק גם שירות

 /http://www.guichetdusavoir.org/GdS 
 

 גרמניה

Online-Auskunft  
שמשתמשת  הנה הספריה הראשונה בשפה הגרמניתZentral- und Landesbibliothek Berlin -ה

להפניה וירטואלית. המשתמש יכול לבחור tQuestionPoin (/http://www.questionpoint.org )-ב
בין מספר שפות שונות, ושאלות, שלא ניתן לענות עליהם במקום, מועברות לרשת בינלאומית של 

י אדמיניסטרטיבי בארצות הברית, מסםקת כלOCLC -ספריות. האפליקציה, שרצה על שרת של ה
להפיכת הפניה דרך הדואר האלקטרוני ודרך צ'אט לשקופה הן למשתמש והן לספריה. יתר על כן, כל 

 ספריה יכולה ליצור קונסורציום, אשר יתאים לחוזקות שלה.

http://www.zlb.de/fragen_sie_uns/ask_a_librarian  
 

 לטביה

Riga City Libraries 
 http://www.ltn.lv/~rcb שבע ספריות מספקות גישה חופשית לאינטרנט. 

 

 נורבגיה

Lokalhistorisk spørjevev (Answering service about local history and local culture) 
ל ארכיון, מוזיאון וספריה. השירות מתמקד בבתי ספר כקבוצת המשתמשים פרויקט שיתופי הכול

  העיקרית. שאלות ותשובות נשמרות במאגר מידע ברשת וניתן לעשות בהן שימוש חוזר.
http://www.sporjeveven.sffarkiv.no  
 

 (Ask the Library) Spør biblioteket 
שירות הפניה מבוסס רשת בו הלקוחות יכולים לשאול שאלות ולקבל תשובות דרך הדואר האלקטרוני. 

, SMSכל השאלות והתשובות נאספות במאגר מידע ניתן לחיפוש. ישנו גם שירות הפניה באמצעות 

ור , כך שהמשתמשים יכולים לבחBibliotekvaktenוכן שירות על בסיס צ'אט בשיתוף פעולה עם 

 http://nyhuus.deich.folkebibl.no/deichman/spor.html  ממגוון שיטות.

 
 רומניה

Project of "Octavian Goga" Cluj County Library-“Ask a Librarian” 

http://jagor.srce.hr/pitajte-knjiznicare
http://jagor.srce.hr/pitajte-knjiznicare
http://www.knihkm.cz/
http://unesco-ic.cz/
http://www.rkka.cz/2004/cz.php?stranka=http://192.168.254.2/htm/Czech/sluzby/nezam/registr.html
http://www.rkka.cz/2004/cz.php?stranka=http://192.168.254.2/htm/Czech/sluzby/nezam/registr.html
http://www.karvina.info/
http://www.karvina.info/
http://www.guichetdusavoir.org/GdS/
http://www.questionpoint.org/
http://www.zlb.de/fragen_sie_uns/ask_a_librarian
http://www.ltn.lv/~rcb
http://www.ltn.lv/~rcb
http://www.sporjeveven.sffarkiv.no/
http://nyhuus.deich.folkebibl.no/deichman/spor.html
http://nyhuus.deich.folkebibl.no/deichman/spor.html
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 סופק באמצעות אתר אינטרנט.שירות מידע חדשני לספריות ציבוריות רומניות המ

http://www.bjc.ro/referinta  
 

 (REI) Electronic Reference Service/Internet- Service of “V.A. Urechia” Galati County 
Library 

תוכניות אפליקציות  באמצעות שירות הפניה זה ניתנת גישה למשתמשים לקטלוגים, אינטרנט,
 ומסמכי הפניה אלקטרונים, ללא תלות בפורמט. המשתמשים יכולים גם לקבל סיוע והנחיה מספרן.

http://www.bvau.ro 
  

 רוסיה

Cyber Information Space of the Oryol Rural Toiler 
פרויקט זה, אשר מהווה את רשת המידע והתקשורת  הספריה האיזורית הציבורית של אוריול פיתחה

האוניברסלית הראשונה באיזור אוריול, באמצעות טכנולוגיות מחשב עדכניות במקומות עבודה )דרך 
חברות( ובאיזורים ביתים )דרך משרדים מקומים וספריות מרכזיות(. שירותי מידע יסופקו לכל עובד 

( CSALדעית המרכזית )מ-בין הספריה החקלאית המתעסק במגזר החקלאי על ידי שיתוף פעולה
 והספריה האיזורית הציבורית של אוריול.

http://www.valley.ru/~book/new_page_6.htm  
 

Information and Legal Centre for Children and Youth 
מרכזית של סנט פטרבורג ייסדה פרויקט זה במטרה לספק גישה חופשית ספרית הילדים העירונית ה

למידע משפטי לילדים, הורים ומורים, באמצעות מאגרי הנתונים המשפטיים של החברות משפטיות 

, מאגרי ספריה מיוחדים, תוכניות חינוך משפטיות ''+Consultant''-ו ''Codex'' ,''Garant''מובילות 

 http://www.pushkinlib.spb.ru/russian/Law.htm ים. ומשאבי אינטרנט מיוחד
 

Public Centres of Legal Information 
משרד התרבות בפדרציה הרוסית פיתח ויישם תוכנית זו במטרה לייסד מערכת רב שימושית ומאוזנת 

 ספריות רוסיות מעורבות בפרויקט. 230פטית לציבור. היטב של מידע והרשאה מש

http://www.rflr.ru/projects/pcpi.htm  
 

 סלובניה

On-line Reference Service 
ORS ( על ידי שותפות בין המוסד למדעי 2004-2005מנוהל ומפותח במהלך שלב זה בפרויקט )

. השירות יספק שירות מידע מתוגבר על QuestionPointמידע ושש ספריות, תוך שימוש בתוכנת ה
לספריה ומקצועני מידע בסלובניה באמצעות צ'אט או דואר אלקטרוני. )האתר  24/7ידי הספקת גישה 

 (2005-נמצא בבניה, יהיה זמין דרך הספריה הוירטואלית הסלובנית ב
 

 בריטניה

Answers Now 
מידע מקוון אינטרקטיבי המסופק על ידי שותפות של שירותי הספריות הציבוריות של סומרסט  שירות

 )בריטניה(, בריסבן )אוסטרליה(, קריסטצירץ' )ניו זילנד( וריצ'לנד )דרום קרוליינה, ארה"ב(. ספרנים
 שעות ביום, שבעה ימים בשבוע. 24מאומנים עונים על שאלות 

http://www.somerset.gov.uk/somerset/culturecommunity/culturalservice/libraries/inf
ormation/index.cfm?override=subtopic&infoid=3223  
 
 

 ספריה המרכזית של בירמינגהםה

Best for Business  
של הספריה המרכזית של בירמינגהם, דורג על ידי עיתון  Business Insight -פורטל זה, המשתייך ל

)לתיאור מפורט של השירותים  2003-הגרדיאן כאחד מעשרת אתרי המידע העסקי הטובים ביותר ב

http://www.bjc.ro/referinta
http://www.bvau.ro/
http://www.valley.ru/~book/new_page_6.htm
http://www.pushkinlib.spb.ru/russian/Law.htm
http://www.pushkinlib.spb.ru/russian/Law.htm
http://www.rflr.ru/projects/pcpi.htm
http://www.somerset.gov.uk/somerset/culturecommunity/culturalservice/libraries/information/index.cfm?override=subtopic&infoid=3223
http://www.somerset.gov.uk/somerset/culturecommunity/culturalservice/libraries/information/index.cfm?override=subtopic&infoid=3223
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 .CILIP’s Update, Nov -ב Catherine Prosser של Getting down to businessהניתנים ראה: 

2003 . 

http://www.cilip.org.uk/publications/updatemagazine/archive/archive2003/november
/update0311c.htm ). http://www.bestforbusiness.com/   
 

Discovery Centres 
חד י( יאספו 2005-המפותחים בהאמפשייר )הראשון מתוכנן להפתח ב Discovery centres-ה

ורי היסטוריה מקומית, שירותי ספריה מודרנים יחד עם אפשרויות ואמצעי לימודים קשורים, כולל איז
מוזיאונים, גלריות אמנות, גישה חופשית לאינטרנט, בתי קפה ופעוטונים תחת קורת גג אחת. מועצת 
המחוז, בשיתוף עם קבוצות קהילה, תספק גם שירותים כגון יעוץ קריירה, תמיכה לעסקים מקומיים, 

לקורסים של מיומנויות אפשרויות להשכלה מבוגרים, מידע על קבוצות ספורט מקומיות וגישה 
בסיסיות. המרכזים יהיו ידידותים לאנשים צעירים, ויכללו איזור בידור ואיזור לימודים. הטכנולוגיה 

תשחק תפקיד מרכזי בהפיכת השירותים לנגישים. במידה ומקום מוגבל ימנע את הנוכחות הפיזית 
 של חלק מהמתקנים, גישה וירטואלית תסופק דרך מחשבים.

http://www.hants.gov.uk/rh/discoverycentres/  
 

People’s Network Online Enquiry Service in England 
The People's Network  

די ( על י2006וב' נ-2004שירות שאלות בזמן אמת המנוהל ומפותח במהלך השלב הניסוני שלו )נוב' 

. QuestionPointהמספקת את תוכנת  OCLC Pica, בשותפות עם Co-Eastשותפות מזרח אנגליה, 
לאנשי מקצוע בתומי המידע והספריה  24/7השירות יתן שירות מידע משופר על ידי הספקת גישה 

 באנגליה דרך טכנולוגית צ'אט ודואר אלקטרוני.

http://www.peoplesnetwork.gov.uk/news/pressreleasearticle.asp?id=345  
 

Resource Discovery Network 
מוסדות חינוך ומחקר, כולל מוזיאון היסטורית הטבע, הספריה  70הינו  שיתוף פעולה של  RDN-ה

הספריה הלאומית לרפואה הגרמנית. זהו שער למשאבי הבריטית, מכון מחקר היערות הפיני ו

 ,Artifact, EEVL, Gesource, Sosig, Biome, Altis -פורטלים  8אינטרנט המסופקים דרך 
Humbul ו- PSIgate 

http://www.rdn.ac.uk/  
 

 

 

 

 

 

 חזרה לתוכן העניינים

 
 
 
 
 
 

http://www.cilip.org.uk/publications/updatemagazine/archive/archive2003/november/update0311c.htm
http://www.cilip.org.uk/publications/updatemagazine/archive/archive2003/november/update0311c.htm
http://www.bestforbusiness.com/
http://www.hants.gov.uk/rh/discoverycentres/
http://www.peoplesnetwork.gov.uk/news/pressreleasearticle.asp?id=345
http://www.rdn.ac.uk/
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 הנחיות קלימרה

 תכנון אסטרטגי
 
 

   תוכן 

 הנחיות אלו כוללות:
 תכנון אסטרטגי

 אסטרטגיות תרבותיות
 תכנון פרויקט

 תוכנית עסקית
 

 חזרה לתוכן סוגיות מדיניות 

 
המבססת  - 2007תוכנית תרבות  -האיחוד האירופי הוציא לאור את תוכניתו האסטרטגית לתרבות 

 [.1] 2013-2007את חזונו ומטרותיו לשנים 
 

מדינות אירופאיות באופן מסורתי ערכו תכנון אסטרטגי לפיתוח חברתי וכלכלי ולמטרות שיקום. 
בתחום של תרבות ומידע תכנון אסטרטגי הינו נושא של הזמן האחרון יותר. כיום מוסכם באופן כללי 

רבות תרומה חשובה לרווחה של קהילות. תוכניות תרבותיות צריכות לכן להיות משולבות שלת
 לאסטרטגיות הממשלתיות לטובת החברה.

 
 אם קיימת דרישה ליצור תוכנית אסטרטגית אם לאו, רצוי לעשות כן ממספר סיבות הכוללות:

 להבהיר מהי מטרת המוסד 

 להיות ברור לגבי הכיוון בעתיד 
  במקום להגיב לאירועיםלנהל התקדמות 

 להשרות בטחון על בעלי עניין 

 להתאים בין משאבים ושאיפות 

 להבטיח שאג'נדות ממשלתיות מקבלות יחס 
 .להבטיח שהזדמנויות חיצוניות הנן בקו אחד עם מטרת הארגון 

 

 חזרה לתוכן               הנחיות לביצוע  נאות 

תכנון הנה לבסס מטרות ואת המדיניות והפרוצדורות שיאפשרו את השגתם.  תכנון יכול  המטרה של
לסייע בקביעה האם משימה מסוימת צריכה להעשות. באנלוגיה פשוטה מאד, אם אתה מנסה לחצות 
כביש מבלי להסתכל שמאלה וימינה, אתה עלול להדרס. אם אתה מסתכל ראשית שמאלה וימינה, 

 וה לחצות בנקודה זאת בכלל, ותחפש גשר או מנהרה.אולי תחליט שלא שו
 

ארגון ללא תוכנית יטה להיות ריאקטיבי, כלומר לבזבז זמן, מאמצים וכסף בתגובה לאירועים כשהם 
מתרחשים. ההתנסות בתכנון יכולה לאפשר למנהלים לצפות ולהיות מוכנים לסכנות מסוימות ולהכין 

 תוכניות מראש.
 

כניות לסיטואציות שונות. תוכניות אשר רלוונטיות למוזיאונים, ספריות ישנם מספר סוגים של תו
 וארכיונים כוללות תוכניות אסטרטגיות ובמספר מקרים גם תוכניות עסקיות.

 
  חזרה לתוכן        תכנון אסטרטגי

ת העיקריות של ארגון או קבוצת אסטרטגיה הנה תוכנית שמשלבת את המטרות, המדיניות והפעולו
ארגונים. תוכנית אסטרטגית מתארת מהו הארגון, מה הוא עושה, ולמה הוא עושה זאת, וקובעת 
מטרות להתפתחות בעתיד ודרכים להשגת מטרות אלו. המטרה של יצירת תוכנית אסטרטגית הנה 
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בינים  למה הארגון להבטיח שכל בעלי העניין )גוף מפקח או רשות מקומית, צוות ומשתמשים( מ
משמש ומה הוא מנסה להשיג. תוכנית אסטרטגית טובה תבטיח שימוש נכון במשאבים על ידי 
התמקדות בנושאים שהוכרזו כקדימות עליונה. תהליך של מדידת ההתקדמות ושל יידוע בעלי העניין 

 על ההתקדמות צריך להכלל.
 

כאחד. תוכנית מתגלגלת תכלול חזון ארוך תוכנית אסטרטגית צריכה לכלול תכנון ארוך וקצר טווח 
טווח עם מטרות כלליות לשלוש עד חמש שנים, ומטרות ספציפיות שיש להשיג בטווח זמן קצר יותר, 
אולי שנה. בכל תקופת זמן קצרה, התוכנית צריכה להבדק מחדש, החזון צריך להבדק ולהשתנות 

 .במידה הצורך, והמטרות לתקופה הקצרה הבאה צריכות להקבע
 

מועיל לשתף את בעלי העניין בהכנת התוכנית האסטרטגית. אפילו בארגונים קטנים, לא רצוי שאדם 
אחד בלבד יכין את התוכנית. השתתפות מעניקה לאנשים תחושת בעלות ומסייעת בהבטחת 
ההצלחה. טיוטת התוכנית צריכה להכתב על ידי קבוצה קטנה ואז יש להעבירה להתייחסות הסגל, 

 ומית, נאמנים, מייסדים ונציגים של המשתמשים.הרשות המק
 

 תוכנית אסטרטגית צריכה לשקול:

 .את ייעוד, חזון וערכי הארגון 

  תיאור של המצב הנוכחי של הארגון )משאביו )חומרים, כסף, צוות, ציוד, טכנולוגיה, תשתית
תמשים(, וכו'(, אילו שירותים הוא מציע, תוצאות מחקר שוק )אומדני ביצועים, תגובות מש

 ( וכו'(.SWOTחוזקות וחולשות שלו )אנליזת 
  תיאור הפער בין המקום בו נמצא הארגון למקום בו הוא רוצה להיות בו )לפי הצהרת החזון

 והייעוד שלו(.

  ,אילו מטרות אסטרטגיות, או מטרות ארוכות טווח, צריכות להקבע על מנת להשיג את היעד
מצוי והחזון והיעד )דוגמא לכל היא ארכיון שעל זאת אומרת, לסגור את הפער בין המצב ה

 מנת להפוך יותר אוספים לנגישים יעשה דיגיטציה וקיטלוג(.

  סוגיות הניצבות בפני הארגון )אלו יכולות לכלול תיאור דמוגרפי של האיזור המושרת )הרכב
י של האיזור, קונומא-אתני, פרופיל גילאים וכו'(, תיאור גיאוגרפי )כפרי, עירוני(, ניתוח סוציו

 פעילויות ממשלתיות ומקומיות אשר משפיעות עליו, העדר משאבים מכל סוג שהוא וכו'(.

  אסטרטגיות או מדיניות שידרשו על מנת להשיג את המטרות, תוך התחשבות בסוגיות
שהועלו קודם לכן. אלו הינן מטרות קצרות טוו שצריכות להיות ספציפיות, מדידות, ניתנות 

טיות ותחומות בזמן. )לדוגמא, לספרת ניירות הקשורים למלחמת העולם להשגה, ריאליס
 תערוכות לפחות(. 5בדצמבר, או להציג תוכנית שנתית של  31-השנייה עד ה

 .)תכנון פעולות )מי יעשה מה ומתי 

 .הקצאת עלויות ותקציבים 
 .מטרות ביצועים וכיצד ימדדו 

 
רבים ידעו מהם המטרות, החוקים, תחומי כל תוכנית צריכה להיות מתועדת היטב כך שכל המעו

האחריות, לוחות הזמנים והמועדים הסופיים, עלויות וכו'. רשימת התיוג הבאה נותנת אינדיקציה לסוג 
 התיעוד שצריך להיווצר בהקשר לתוכנית אסטרטגית:

  זון ויעוד, מצב נוכחי וכו'חהצהרת  -הקדמה 

 הצהרה על מטרות ארוכות טווח 
 פני הארגוןסוגיות הניצבות ב 

 מטרות לטווח הקצר/ בינוני 

 תוכנית פעולה 

 תוכנית פיננסית 
 תוכנית איוש 

 מטרות ביצועים 

  אם מדובר בחלק מתוכנית אסטרטגית מתגלגלת, סקירה של התוכנית וההתקדמות בשנים
 הקודמות

 תוכנית פעולה חדשה ומטרות לטווח הבינוני 
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 תוכנית פעולה ומטרות לטווח הארוך 
תיקונים צריכים להיות מתועדים ומופצים. פרוטוקולים של ישיבות בהקשר לתוכנית כל השינויים וה
 צריכים להשמר.

 
דרך טובה ללמוד כיצד לעשות תוכנית אסטרטגית הנה להתבונן בחלק מהדוגמאות הרבות של 

 (.קישוריםתוכניות עסקיות באינטרנט )ראה 
 

     חזרה לתוכן   ותאסטרטגיות תרבותי
ור מתקני התרבות בעיר, איזור , מדינה או אפילו יבשת, יכולה איזורים לשיפ-תוכנית אסטרטגית חוצת

להיות מתוארת כאסטרטגיה תרבותית. מדינות מסוימות, כמו בריטניה, מעודדות רשויות מקומיות 
ת. ביצירת אסטרטגיות אלו הן יכולות להקים שותפויות עם שירותים לתכנן אסטרטגית תרבות מקומי

ומתקנים מחוץ למגזר הציבורי הישיר, כגון מתקני ספוט, תיאטראות, גלריות, אתרי מורשת וכו'. קיו 
של אסטרטגיה תרבותית מגובה במסמכים וברורה ימקד את תשומת הלב בחשיבות התרבות על ידי 

 לדוגמא:

 רכים, דרישות ושאיפות תרבותיות של הקהילהמשיכת תשומת לב לצ 

 העלאת הפרופיל של פעילויות תרבותיות בממשל המקומי 

 פירסום המגזר לציבור 
 עידוד למידה כדרך חיים 

 .סיוע בהבטחת הגינות וגישה לפעילויות תרבות לכל 

  הבאת המגזר, שירותיו, משאביו, כמו גם צרכיו לתשומת הלב של עסקים מקומיים, והדגמה
 התרומה שפעילויות תרבות מרימות לרווחה הכלכלית והחברתית של

 קידום המגזר בקרב ארגוני התנדבות ועידוד התנדבות באירועי תרבות קהילתיים 

 עידוד שיתוף פעולה ושותפות בין שירותי התרבות 

 הבהרת קדימויות בין כל השירותים במטרה ליישב צרכים מתחרים 

 סיוע במשיכת מימון חיצוני 
 

 גית תרבות מקומית צריכה לשאוף:אסטרט

  להתייחס לצרכי, דרישות ושאיפות התרבות שלה קהילה. הדבר צריך לכלול התיעצות עם
 שתמשים ולא משתמשים כאחדמ -מגוון רחב של ארגונים ואנשים מקומיים 

 להבטיח גישה שווה לכל 

 יים, את וכנויות, המערבת ארגונים קהילתס-יזורים וביןא-להיות מפותחת בגישה חוצת
 המגזר הפרטי, קבוצות וולונטריות ועוד

  ,להתחשב באג'נדות ממשלתיות מרכזיות ומקומיות לשילוב חברתי, למידה ארוכת חיים
 פיתוח כלכלי, בריאות הציבור, שימור סביבתי ועוד

 .'להתחשב בקהילה גיאוגרפית רחבה יותר ובאפקט הפוטנציאלי על תיירות וכו 
 

כנית אסטרטגית )ראה תוכנית אסטרטגית למעלה(. התיעוד צריך להיות אסטרטגיה תרבותית הנה תו
 בצורה של תוכנית פעולה הכוללת:

 סדרי עדיפויות למשאבים ופעולה 

 תוצאות מוגדרות 

 תכנון לעתיד 

 מנגנון יישום 

 מנגנון בקרה וביקורת 
 

[. למידע בנושא 2]Eurocities strategic objectives -לדוגמא לאסטרטגיה תרבותית ראה את ה

-Policies for Culture: participative policyאסטרטגיות תרבות, עם מספר דוגמאות, ראה 
making in south-east Europe [3אתר האינטרנט של ה .]- Interarts Foundation  מכיל

 [.[ 4ות תרבות של ערים ואיזורים אירופאים רבים אינפורמציה על אסטרטגי
 

 חזרה לתוכן         תכנון פרויקט
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הצעד הראשון בכל פרויקט הינו ליצור תוכנית. התהליך עצמו יעלה שאלות )סוגיות וסיכונים(, אשר 
לים, ותוכניות מגירה יכולות להיות מוכנות למקרה שאילו יתממשו. הערכת אחרת אולי לא היו עו

 סיכונים צריכה תמיד להעשות. בדרך פשוטה מאד התוכנית צריכה לענות על השאלות הבאות:

  מה? התוכנית תצטרך מטרות מוגדרות בבהירות. לדוגמא, אם זהו פרויקט לדיגיטציה של
 אוסף, המטרות יכולות לכלול:

o דיגיטציה, לדוגמא, לשמר אוריגינלים, להפוך את המשאבים לנגישים לקהל הסיבות ל
 רחב יותר דרך האינטרנט,

o  מה יעבור דיגיטציה. השיקולים יכללו את השאלה האם המשאבים הנם ייחודיים )אם
לא, אולי הם כבר עברו דיגיטציה על ידי מישהו אחר(, האם ניתן להשיג זכויות 

אבים הדיגיטלים )יתכן ויהיה יעיל מאד למצוא האם להעתקה, מיהו קהל היעד למש
 השימוש יצדיק את הדיגיטציה(.

 :מי? אילו מיומנויות וידע ידרשו? האפשרויות כוללות 
o ,שימוש בצוות קיים, אולי עם הדרכה נוספת 
o ,גיוס צוות מיוחד, אולי על בסיס זמני 
o .מיקור חוץ של חלק מהפרויקט 

 שנו די מקום ו/או ציוד באתר עצמו. אם מדובר איפה? שאלה זו כוללת החלטה האם י
בפרויקט דיגיטציה, השיקולים יכולים לכלול סוגיות כגון לאיזה מרחק מסמכים רגישים צריכים 

 להלקח, האם נדרשים תנאים סביבתיים מיוחדים, האם התהליך יפריע לשירותים הרגילים.

 :מתי? ישנם שני אספקטים לכך 
o תן לבצע את הפרויקט תוך הפרעה מינימלית האם ישנה תקופה רגועה בה ני

 לשירות?
o  כמה זמן ימשך הפרויקט עד השלמתו? תרשים זרימה מפורט או לוחות זמנים

 הכוללים אבני דרך ומועדי סיום ידרשו.

  איך? הדבר תלוי בפרויקט. לדוגמא, אם מטרת הפרויקט להקים תוכנית קהילתית המערבת
של מוזיאון לבניין חדש, השיטות יהיו שונות במידה רבה  ילדים בהפקת וידאו, או להעביר תוכן

 מאילו המעורבות בפרויקט דיגיטציה, אבל העקרונות יהיו דומים.
 ישנן כמובן סוגיות רבות שיצטרכו להשקל ולהכלל בתוכנית, כגון מימון, תוכניות עבודה, ציוד, תפוקות

ר כתיבתה, התוכנית צריכה להחשב כמסמך ותוצאות מצופות, הערכה, ועירוב ודיווח לבעלי עניין. לאח
 דינמי. היא צריכה להבדק על בסיס קבוע ויתכן וידרש עדכון עם התקדמות הפרויקט.

 
שוב, תיעוד הנו חשוב. כל השינויים והתיקונים צריכים להיות מתועדים ומופצים. פרוטוקולים של 

אה נותנת אינדיקציה לסוג ישיבות המתקיימות בקשר לתוכנית צריכים להשמר. רשימת התיוג הב
 התיעוד שצריך להיות מיוצר בכל שלב של מעגל החיים של הפרויקט:

 התחלה:

 איסוף הפרויקט 

 ( עניין עסקיbusiness case)עלויות ויתרונות , 
 הערכת סיכונים, תוכנית ותוכנית מגירה 

 תפקידים ותחומי אחריות 

 ניתוח בעלי עניין 
 שלב הפרויקט

 מסמך המרכזי והוא כולל פרטים על משימות, תפקידים ותחומי תוכנית הפרויקט )זהו ה
 אחריות, תרשימי זרימה, לוחות זמנים, אבני דרך וכו' כפי שתואר לעיל(

 דוחות סטטוס 

 פרוטוקולי ישיבות 

 רישומי בקרת סיכונים 
 רישומי בקרת סוגיות 

  ות, השפעה וכו' אם נדרשעלוי -בקרת שינויים 
 סיום הפרויקט

 ט )השגת מטרות, השגת יעדים, עמידה בזמנים, עלויות, לקחים וכו'(.דוח לאחר פרויק 
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 PRINCE (Projects in Controlledדוגמא אחת לשיטת ניהול פרויקט מובנית הנה 

Environments הסטנדרט של ממשלת בריטניה לניהול פרויקט ,)IT למרות שבמקור תוכנן עבור .

של פרויקטים, מתוכנית הכרוכה במספר גדול של  , ניתן ליישם אותו על טווח רחבITפרויקטי 
פרויקטים ועד לפרויקט קטן יחיד, והוא כולל את האלמנטים המרכזיים של תוכנית פרויקט, את 

 PRINCE2 [5.]התהליכים והטכניקות המעורבות וסדרה של תבניות. הוורסיה האחרונה הינה 
 

[. ישנן גם חבילות תוכנה 6ישנן מספר דוגמאות של תוכניות פרויקט באינטרנט וכן הרצאות מקוונות ]

[. לסקירה של חבילות התוכנה, כולל 7] Microsoft Projectשניתן להשתמש בהן לתכנון פרויקט, כגון 

 Software Tools for Project Planning [8.]תוכנת קוד פתוח בחינם, ראה 
 

 חזרה לתוכן    ( נחיות בנושא מודלים עסקייםראה ה)תוכנית עסקית 
תוכנית עסקית נדרשת בדרך כלל כאשר מעונינים במימון. היא דומה מאד לתוכנית אסטרטגית, אבל 

  [.9עשויה להיות בפורמט ספציפי הנדרש על ידי הגוף המממן ]
 

 חזרה לתוכן  אג'נדה לעתיד 

מוסדות תרבות צריכים לספק באופן הולך וגובר עדות לתרומתם לחברה, צריכים להראות שהם 
נותנים ערך תמורת כסף, ובאופן הולך וגובר הם נדרשים לבקש מימון לפרויקטים מסוימים. היכולת 

 ט ועסקית נהית מיומנות בסיסית למנהלים.ליצור תוכנית אסטרטגית, פרויק
 

 חזרה לתוכן              מקורות 

 

[1] Culture 2007 programme – setting out its vision and objectives for the years 
2007 to 2013.  
http://europa.eu.int/comm/dgs/education_culture/newprog/com1_en.pdf  
 
[2] Eurocities Strategic Objectives: Working towards a better quality of life for all. 
2003. http://www.eurocities.org/masterIndex.html  
 
[3] Policies for Culture: participative policy-making in south-east Europe. 2003. 
http://www.ecumest.ro/pdf/PfC_May2003_workshop_dossier.pdf   
 
[4] The Interarts Foundation website contains information on the cultural strategies 
of many European cities and regions http://www.interarts.net  
 
[5] PRINCE2 http://www.ogc.gov.uk/prince/  
 
[6] An example of a free online project planning tutorial can be found on the website 
of the [United States] Institute of Museum and Library Services 
http://e-services.imls.gov/project_planning/  
 
[7] Microsoft Project  
http://www.microsoft.com/uk/office/project/prodinfo/default.mspx 
 
[8] See JISC infoNet Software Tools for Project Planning  
http://www.jiscinfonet.ac.uk/InfoKits/project-management/software-tools   
 

http://www.ogc.gov.uk/prince/
http://www.microsoft.com/uk/office/project/prodinfo/default.mspx
http://europa.eu.int/comm/dgs/education_culture/newprog/com1_en.pdf
http://www.eurocities.org/masterIndex.html
http://www.ecumest.ro/pdf/PfC_May2003_workshop_dossier.pdf
http://www.interarts.net/
http://www.ogc.gov.uk/prince/
http://e-services.imls.gov/project_planning/
http://www.microsoft.com/uk/office/project/prodinfo/default.mspx
http://www.jiscinfonet.ac.uk/InfoKits/project-management/software-tools
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[9] See for example Business plans: helping your application. Heritage Lottery Fund. 
http://www.hlf.org.uk/dimages/Business_plan_for_application03/BusinessPlans.pdf  
 
 

 חזרה לתוכן  קישורים 

 

 פינלנד

Library Strategy 2010.  
 .ISBN 952-442-188-7 .2003מדיניות של המדרש הפיני לחינוך להבטחת גישה לידע ותרבות. 

  http://e.finland.fi/netcomm/news/showarticle.asp?intNWSAID=13383 
 

 ספרד

Barcelona 
 http://www.bcn.es/biblioteques2010-1998/תוכנית ספריה  

 
 http://www.bcn.es/arxiu/ 2010-2002תוכנית ארכיון

 
Castilla-La Mancha 

 Junta de -, ביוזמת הXXI -(: ספריות ציבוריות במאה ה2003-2006תוכנית פעולה לפיתוח ספריה )
Comunidades de Castilla-La Mancha.  

http://www.jccm.es/cultura/liarbi/planbibliotecas/index.html 

 
Catalan Public Reading Map  

 http://www.gencat.net/מדריך ליצור מפת קריאה ציבורית.

   
Ministerio de Cultura 

מטרת תוכנית המוזיאון המשולבת הנה להבטיח רמה גבוהה ביותר של מנהל ושימוש טוב ברשת 
ים הספרדים למגמות מודרניות המוזיאונים הארצית. תוכנית זו מתוכננת כך שתתאים את המוזיאונ

 מבחינת ביקוש, הצגת מוצגים, מחקר ופעילויות חינוכיות. 

http://www.mcu.es/museos/intro.jsp  
 

 בריטניה

Department of Culture, Media and Sport 
 נים על סטנדרטים של ספריות ודוגמאות לשימוש נאות.הצהרה על מיצוב ספריות ציבוריות. מאגר נתו

http://www.libplans.ws/standards/default.asp?keyword=all  
 

The National Archives 
. דוגמא 2004-2005ית לשנים קותוכנית עס 2006-2007עד  2004-2005תוכנית ארגונית לשנת 

 טובה מאד לתוכני אסטרטגית.

http://www.nationalarchives.gov.uk/about/operate/pdf/corp_plan.doc  
 

 חזרה לתוכן העניינים

http://www.hlf.org.uk/dimages/Business_plan_for_application03/BusinessPlans.pdf
http://e.finland.fi/netcomm/news/showarticle.asp?intNWSAID=13383
http://www.bcn.es/biblioteques/
http://www.bcn.es/arxiu/
http://www.jccm.es/cultura/liarbi/planbibliotecas/index.html
http://www.gencat.net/
http://www.mcu.es/museos/intro.jsp
http://www.libplans.ws/standards/default.asp?keyword=all
http://www.nationalarchives.gov.uk/about/operate/pdf/corp_plan.doc
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נחיות קלימרהה  

 שיתוף פעולה ושותפות
 
 

   תוכן 

 
 סוגיות הנכללות בהנחיות אלו כוללות:

 שותפות אסטרטגית
 שותפויות חוצות תחומים

 שותפויות באותו תחום
 שותפויות עם המגזר החינוכי

 שותפויות עם המגזר ההתנדבותי
 שותפויות עם המגזר התעשיתי והפרטי

 סוגי שותפויות
 התחלת שותפויות

 ארגון שותפויות
 מימון שותפויות

 תחזוקת שותפויות
 

 

 חזרה לתוכן סוגיות מדיניות 

 
את צרכי הציבור בקונטקסט "הוליסטי" יותר, משמעותו שמוסדות מורשת צריכים  הצורך לשקול

לעבוד יחד עם מחלקות אחרות של הרשות המקומית, המגזר החינוכי, סוכנויות ומשרדים מקומיים 
 ואיזוריים של הממשלה, כמו גם עם שותפיהם התרבותיים.

 
ק באיזור גיאוגרפי נתון: שותפויות נדרשות ישנו צורך גובר לשירותים אשר מוסד בודד אינו יכול לספ

על מנת שמגוון השירותים הזמין לציבור יהיה רווחי או על מנת לספק דרך לתחזק ולפתח שירותים 
 כאשר המימון אינו מספק.

 
ההופעה של שירותי הרשת והטבע של תוכן דיגיטלי במרחב הממוחשב הנו כוח איתן נוסף בפירוק 

רך של אירגונים לנקוט בגישה פתוחה ויצירתית לשיתופי פעולה ושותפויות. של מחסומים ארגוניים וצו
 לדוגמא:

 דואר אלקטרוני וכו' הפך את התקשורת בין שותפים לקלה ומהירה יותר 
 טכנולוגיות חדשות מקלות את השיתוף במשאבים 

 פורטלים יכולים לספק גישה למשאבים של הרבה ארגונים שונים 

 שי מקצוע ו/או ציבור יכולות לקום ולשמש למגוון של מטרות קהילות וירטואליות של אנ
 משותפות כולל אסטרטגיות למידה מקוונת, דיונים וועידות מקוונים, ושיתוף במומחיות.

 
על ידי הצטרפות לשותפות מוזיאונים, ספריות וארכיונים יכולים להתייחס לאג'נדות פוליטיות, למצוא 

ן כלכלי לגודל, להשיג גישה למיומנויות אשר באופן מסורתי אינן מימון לחדשנות ופיתוח, להשיג יתרו
נמצאות אצל הצוות שלהם, ולחלוק בדרכי העבודה המוצלחות ביותר. קונגרס הספריות והמידע 

שיתוף פעולה בין ארכיונים, דנו ב 2003באוגוסט  IFLAשל  69-העולמי: הועידה הכללית והקונגרס ה

 [.1ולוגי וההיסטוריה המקומית שלהם ]בחלק הגניאספריות ומוזיאונים 

 



 

 תכנון אסטרטגי 81  הנחיות קלימרה

 

 חזרה לתוכן               הנחיות לביצוע  נאות 

 
שותפות הנה אמצעים למטרה. שותפויות בדרך כלל קמות בגלל שהמשתתפים רואים בהן דרך יעילה 

ורמים. שותפות להשגת מטרותיהם ויעדיהם. שותפות מצליחה כאשר כל המשתתפים נהנים ות
 אפקטיבית הנה זו שתוצאותיה הנן הנאות ברורות ומדידות למשתמשים.

 
 שותפים פוטנציאלים

 מספר סוגים של שיתופי פעולה ושותפויות אפקטיביות בהשגת סוגים שונים של מטרות:
 

 חזרה לתוכן      שותפות אסטרטגית
ברמות ארציות, איזוריות או מקומיות ויכולה לספק פלטפורמה שותפות אסטרטגית יכולה לקום 

 ליצירתיות והשראה.

 
ברמה הלאומית, ניתן לעצב שותפות אסטרטגית כך שתבצע תוכנית לאומית חשובה למטרות 

( של בריטניה ורשות MLAספציפיות. דוגמאות ברמה זו הנם מועצת המוזיאונים, ספריות וארכיונים )

 (.ABM-Utviklingומוזיאונים הנורווגית )הארכיונים, ספריות 
 

 ברמה האיזורית, שותפות אסטרטגית יכולה לקום במטרה :

  לייסד סוכנות פיתוח לארגוני מוזיאונים, ספריות וארכיונים שתאפשר פיתוח המגזר בכל
האיזור באמצעות הובלה, תמיכה, ייעוץ, השגת מימון, פיתוח מכרזים חדשים ופרויקטים 

 קת שירותים.לדוגמא, והספ

  להשיג מטרות כגון יצירת רשת מידע ציבורית רחבת פס איזורית, הפיתוח וההספקה של תוכן
אלקטרוני, לימוד מיומנויות חדשות לכוח העבודה, קידום ספרות ופיתוח קוראים, והספקת 

 הזדמנויות ללמידה לכל החיים לקהילות המקומיות והאיזוריות.

 תחומים בקונטקסט איזורי ואסטרטגי, תוך התמודדות לייצג את האינטרסים של שלושת ה
עם: הממשלה וסוכנויות ממשלתיות, גופים פוליטת ומבצעים איזורים, גופים מקצועיים 

 לאומיים ואיזוריים, גופי חינוך, גופים כלכליים, רשויות מקומיות והמגזר ההתנדבותי.
 

תפות עם הארגונים החברים ובעלי על מנת להצליח, גופים אסטרטגים איזורים צריכים לעבוד בשו
עניין אחרים שלהם, תוך זיהוי סדרי עדיפויות וצרכים של שירותים אינדיבדואלים והאוטונומיה 

 המקומית.
 

ברמה המקומית, מוזיאונים, ספריות וארכיונים הנם לעיתים קרובות מחלקות בממשל המקומי והם 
משותף נטול תפרים . דוגמא אחת לשיתוף צריכים לעבוד עם מחלקות אחרות על מנת לספק שירות 

( משותפת. יתכן Customer Relations Management) CRMפעולה יכולה להיות פיתוח מערכת 

ול להפחית את כפילות המאמצים, משותף יכ CRM-שמספר מחלקות  נזקקות למידע על משתמשים ו
וף לחוקי הגנת מידע למנוע אחסון מידע סותר, ולאפשר חזית אישית שתוצג למשתמשים. בכפ

יכול לשלב את  CRMושיקולי פרטיות )ראה הנחיות בנושא סוגיות זכויות וחוק, חלק מהגנת מידע(, 
כל נקודות המגע של המשתמש עם הארגון על ידי דואר אלקטרוני, טלפון, יחידה ניידת, דואר או 

האינטרקציות עם  פנים אל פנים, ולאפשר לכל חבר צוות המטפל במשתמש לראות רישום מלא של
 המשתמש. 

 
הספקת שירותים משולבים יחד עם אג'נדה ממשלתית מתאימה נותנת למוזיאונים, ספריות וארכיונים 
הזדמנות לעבוד עם ארגונים מקומיים אחרים. לדוגמא, שירות ספריה יכול לעבוד עם סוכנות בריאות 

 .או מחלקת שירותי סוציאליים על מנת לספק שירותים לבתי אנשים
 

  חזרה לתוכן    שותפויות חוצות תחומים
מוזיאונים, ספריות וארכיונים נתפסים כסוג שונה של מוסדות עם פרקטיקות מקצועיות  ותרבות 
ארגונית שונות. עם זאת, הבדלים אלו הינם יותר אדמיניסטרטיביים מאשר עיניניים, היות ומטרת 

פצים, אומנות, מסמכים ומידע והפיכתם לנגישים. דיגיטציה מעלימה את כולם איסוף ושימור ח
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ההבדלים האדמיניסטרטיביים, היות והתהליכים המעורבים בניהול חומרים דיגיטליים דומים, לא 
חשוב עם מקורם בספרים, מסמכים או חפצים. למעשה, המושג "מסמך דיגיטלי" משמש כיום לעיתים 

רים אחרים, כמו קבצי טקסט, קבצי אודיו, קבצי תמונות, ואפילו סוגים שונים של דבבמובן " 

 [. 1" ]פרזנטציות מולטימדיה ודפי אינטרנט
 

קבוצות של מוזיאונים, ספריות וארכיונים יכולות להסכים לשתף פעולה, לדוגמא, על מנת לתת 
. אנשים לעיתים קרובות אינם מעונינים במקום בו לאנשים אפשרות לחפש באוספיהם סימולטנית

נמצא המידע, אם זה בספר או עלון מידע בספריה, תיאור של חפץ אומנות במוזיאון, או טופס בפרטי 
ארגון בארכיון. לא ניתן להפריז בחשיבות של יכולת עבודה משותפת, ולכן של השימוש בסטנדרטים 

של דנמרק  NOKS -כאלו מתקיימים. דוגמא טובה הנה הבינלאומיים מוכרים, כאשר שיתופי פעולה 
 (.בקישורים)ראה 

 
   חזרה לתוכן     שותפויות בין מוסדות באותו תחום

ום קבוצות של מוזיאונים, ספריות וארכיונים יכולות להסכים לשתף פעולה באיזורים כגון קונסורצי
להשגת משאבים )בעיקר משאבים אלקטרוניים(, דיגיטציה של משאבים מרכזיים והספקה של גישה 
דרך אתר אינטרנט משותף, שער, פורטל או שירות איחזור, לדוגמא על ידי קישור של הקטלוגים 

 (.בקישוריםשלהם יחדיו. )ראה דוגמאות 
 

   חזרה לתוכן     חינוכישותפויות עם המגזר ה
(. למוזיאונים, ראה הנחיות בנושא למידהניתן להשיג סינרגיה רבה משותפויות עם המגזר החינוכי )

במגזר הממשל המקומי יש לעיתים קרובות יחסים קרובים עם מכללות ובתי ספר  ספריות וארכיונים
קומיים. הם יכולים גם לבנות שותפויות עם אוניברסיטאות, מוסדות חינוך מבוגרים, מחלקות הדרכה מ

 בעסקים מקומיים, בתי ספר עצמאיים, קבוצות משחק ופעוטונים.
 
 

  חזרה לתוכן     שותפויות עם המגזר ההתנדבותי
ת משותפויות עם המגזר ההתנדבותי ועם ארגונים לא מוזיאונים, ספריות וארכיונים יכולים להנו

( דרך מחויבותם והבנתם את הצרכים של קבוצות מטרה ספציפיות, לדוגמא, NGOממשלתיים )
 ילדים, אנשים מבוגרים, אנשים מוגבלים, קבוצות קהילתיות ומיעוטים אתניים.

 
  חזרה לתוכן    שותפויות עם המגזר התעשיתי והפרטי

עסקים וארגונים מתמחים רבים הופכים את ספריותיהם וארכיוניהם לנגישים לציבור. בגלל שהם אינם 
מקבלים מימון ציבורי, משאבים אלו עלולים להיות בסכנה אם, לדוגמא, העסק יסגר. יצירת קשרים בין 

משאבים אלו. שותפויות  סוגים אלו של ארגונים וארגונים במגזר הציבורי יכולה לאפשר שמירה של
 אלו יכולות להוביל גם שאוספים אלו יעברו דיגיטציה בסטנדרטים מוכרים ויהפכו לנגישים יותר.

  ספקי טלקומוניקציה יכולים למכור שירותים על גבי תשתיות בהן הם השקיעו ואשר יסייעו
רובות על להם לייצר רווחים הנדרשים לשרידות כלכלית עתידית. רוחב פס נרכש לעיתים ק

ידי רשויות או קונסורציום מקומיים על מנת לספק מגוון שירותים. תוכן יכול להתפס כמניע 
עיקרי לפיתוח שוק לפס רחב, כך שזהו אינטרס של חברות הטלקומוניקציה לעודד דיגיטציה 
של תוכן על ידי מוזיאונים, ספריות וארכיונים. האפשרות להשקעה משותפת בשירותים על ידי 

מורשת התרבות וארגוני הטלקומוניקציה, על בסיס חלוקת סיכונים ורווחים צריכה  מגזר
 להחקר.

 
 

  חזרה לתוכן       סוגים של שותפויות 
 ישנם מספר סוגים של שותפויות ומטרות לשותפויות:

 להמבוססות איזור או מקום, כאשר ארגונים באיזור נתון מסכימים לשתף פעו 

  ,מבוססות נושא, כאשר קבוצה של ארגונים המתמחים בנושא מסוים, ללא תלות במיקום
 מסכימים לעבוד יחד

 :מבוססות פעילות, יכול לכלול 
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o  ת מסוימות לספק שירותים ממרכז מוסדות מורשת יכולים בנסיבו -הספקת שירותים
ים מקומי או איזורי משותף. הטכנולוגיה מאפשרת הספקה משותפת של שירות

 מקוונים.
o  לדוגמא הדרכה בנושא טכנולוגית מידע או ניהול. הטווח יכול לכלול: זיהוי  -הדרכה

ושיישום הזדמנויות למיזמים משותפים בהדרכת ופיתוח הסגל, דיון בבעיות ופתרונות 
נפוצים וקידום פרקטיקות מוצלחות, ארגון אירועי הדרכה ופעילויות למידה משותפים, 

שיתוף במשאבי הדרכה ורכישה משותפת של חומרי הדרכה, ייסוד זיהוי הזדמנויות ל
 (.ראה הנחיות בנושא איושחילופי סגל. )

o  שותפות לפיתוחIT  -  ,אילו יכולות לתמוך בשיפורים בטווח השירותים המוצעים
לקטלוגים לדוגמא, על ידי שיתוף במשאבים אלקטרוניים, הספקת גישה אלקטרונית 

ומאגרי נתונים, איפשור תרומת תוכן וכו', תוך עבודה בשיתוף פעולה להשגת פיתוח 
 של מוזיאון, ספריה או ארכיון וירטואליים. 

o  אילו הפכו לנפוצים ומשפיעים, בעיקר בתחום  -שותפויות וקונסורציום לרכש
 הספריות שם הם נתפסים כאמצעים חשובים להספקת ערך גבוה יותר לכסף של
תקציבי הספריה על ידי השגת הנחות בשל רכישת כמות גדולה או הסכמים על 
רישיונות  כאשר מדובר בהוצאות לאור אלקטרוניות. מוציאים לאור וספקים נהנים 
מהקונסורציום על ידי חיסכון בשיווק, נתח שוק מובטח וחשיפה למוצריהם. שותפויות 

ם משותפת והמנעות מפרגמנטציה כאלו מסייעות בפיתוח של מדיניות פיתוח אוספי
בזבזנית במדיניות הרכש. קונסורציום יכול להכנס למשא ומתן עם ספקים מעמדת 

 EIFL (Electronic Informationכוח. הם יכולים להיות בינלאומיים )ראה לדוגמא 
for Libraries [2.))] 

o מרים ייחודיים יכול להעשות בשיתוף פעולה שימור של חו - שותפויות לשימור
במטרה לקבץ מומחיות והמנע מכפילויות במאמצים. תוכנית שימור דורשת צוות בעל 
ידע ועניין, מידע מדויק, מימון הולם, סטנדרטים מתאימים, מדיניות ופרוצדורות שימור 

תכנון משותף למקרי אסון יכול להיות שימושי אף הוא ומנגנון לחלוקת מידע וגישה. 
ויכול לכלול שמירת עותקים של מידע ומשאבים חיוניים בכל אחד מאתרי ומערכות 

 המשתתפים. )ראה גם הנחיות בנושא שימור דיגיטלי(.
o ים אין תמיד משאבים במובן כסף, מומחיות צוות למוסדות קטנ - שותפויות לשמירה

ם פרויקט שמירה של אוביקטים, מסמכים וספרים עדינים. שיתוף ומקום, על מנת לקיי
 במשאבים או הקמת מרכזי מומחיות יכולים לסייע..

o  נדרשות לעיתים קרובות כאשר מבקשים מימון בתחומים  -שותפויות בפרויקט
תחרותיים, לדוגמא מימון על ידי תוכנית המחקר של האיחוד האירופי נסמכת בדרך 

[ הוקם 3] CORDISקטים רבי משתתפים. שירות השותפים כלל על הצעות פרוי
 במטרה לספק עזרה והדרכה במציאת שותפים לפרויקטים של האיחוד האירופי.

o תפת במכרז ופיתוח פרויקטי ומערכות מידע, השתתפות משו - שותפויות במימון

יכולים  ,e-governmentו באג'נדה לדוגמא כדי לתמוך בלמידה לאורך החיים א
לעיתים להיות מוצלחים יותר מאש התמודדות של מוסד יחיד. מוסדות קטנים לעיתים 

 חסרים צוות או מיומנות הדרושים להכנת בקשות מוצלחות. 
o  וסדות רבים צריכים לייצר הכנסה על ידי שירותי מ -שותפות למטרות מסחריות

ל ספרים, תמונות, עותקים, מתנות וכו', ועל ידי מחקר בכסף, הוצאה לאור, מכירות ש
מכירות של חומרים למדיה. ארגונים קטנים מתמודדים לעיתים עם מחסומים בפיתוח 
שירותים כאלו, לדוגמא, חוסר בצוות וזמן, עלויות הקמה גבוהות, והעדר תמריץ אם 

מת הרגולציות הפיננסיות המקומיות מונעות חזרה של הכסף שנוצר לארגון. הק
שותפות לעידוד חדשנות וחלוקה משותפת במומחיות השיווק יכולה לסייע להתגבר 

 על חלק מהבעיות ולשפר את הסיכויים לשרידות. 
o  ם נדרש מיקור חוץ של עבודה בגלל העדר מיומנויות א -שותפות למיקור חוץ

ומשאבים בארגון, מוסדות מקומיים יכולים להנות מיתרון כלכלי לגודל אם יקימו 
 ותפות עם מוסדות אחרים המעורבים בפרויקטים דומים.ש

 
 חזרה לתוכן        התחלת שותפויות

http://www.eifl.net/
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מגעים רשמיים וגישושים בין מקבלי החלטות משתייכים לשותפים שונים הנם בדרך כלל הצעד 
השגת המטרות של כל הראשון, המלווה על ידי דיונים מוקדמים גמישים שמטרתם לחפש הזדמנויות ל

השותפים המעורבים. כל השותפים צריכים לשאוף להבין את הצרכים וסדרי העדיפויות של השותפים 
האחרים, וצריכים להיות מסוגלים להסביר כיצד התרומה הייחודית שלהם יכולה לתרום לסינרגיה של 

מוגדר בכתב, כולל השותפות לטובת משתמשי הקצה. הטבע של שיתוף הפעולה המוסכם צריך להיות 
רישום מטרות ותחומי האחריות של כל משתתף. בין הסוגיות שיש לשקול נכללים מימון, מתקנים, זמן, 

 צוות, קהל, שיווק ושימוש במדיה.
 

 חזרה לתוכן        הארגון והמבנה של שותפויות שיתוף פעולה

 הצהרת ייעוד(Mission Statement)  
 י שנוסדה, השותפות צריכה הכרזת ייעוד, לדוגמא:אחר

o " ,להגן ולתמוך בתפקיד הייחודי של המגזר בהגברת החיים התרבותיים, חברתיים
 " אוחינוכיים וכלכליים של האיזור

o   ]להפוך למודרנים, להחיות מחדש ולשנות ]מוזיאונים, ספריות ציבוריות או ארכיונים"
להם ללמידה, לשילוב חברתי, ליצירתיות ולרתום באופן מלא את הפוטנציאל ש

 ".ולחידוש כלכלי וחברתי

 פעילויות ניראות מרכזיות 
בין הפעילויות שמחיות את השותפות, נראות מבחוץ לה, ובעלות פוטנציאל להגדלת השפעתה 

 נכללות:
o תוכנית אסטרטגית המבססת מספר מטרות אסטרטגיות 
o תתוכניות פעולה מפורסמות לתקופות זמן ספציפיו 
o כוחות משימה שיבצעו את תוכניות הפעולה האלו 
o .דוחות ומסמכים מרכזיים המראים את תוצאות תוכניות הפעולה 

  ארגון שניתן לחייבושותפות צריכה להיות (accountable) השותפות יכולה להיות בעלת סטטוס .
ה לעיתים חוקי פורמלי או ישות חוקית כגון חברה רשומה או ארגון צדקה רשום. שותפות צריכ

קרובות זהות תאגידית, כולל "שם מותג", לוגו וכו'. שותפות יכולה להחליט בעצמה להכנס 
 לשותפות אחרת כגוף מאוחד.  

  לדוגמא, חוקים לפגישות הנהלה וקבלת חוקי מנהל ברוריםשותפות צריכה לפעול תחת ,
העניין המעורבים,  החלטות. יש להקים מועצת מנהלים או מבנה דומה כך שייצגו את טווח בעלי

היכולים לבוא, לדוגמא, מרשויות מקומיות, גופים פוליטים או בתי מחוקקים, המגזר האקדמי, 
ארגונים עצמאיים, ואנשי מקצוע ממוזיאונים, ספריות ציבוריות וארכיונים. מועצת המנהלים יכולה 

)ראה לדוגמא את רשות לכלול משקיפים מסוכנויות לאומיות ומקומיות ומגופים אחרים בעלי עניין. 
 (.בקישוריםהארכיונים, הספריות והמוזיאונים הנורווגית 

 
 חזרה לתוכן       מימון שותפויות

 ניתן לחפש מימון במגוון גישות, לדוגמא:

 מענקי ליבה מתוכניות מימון לאומיות או מקומיות 

 דמי רישום  

 קרנות תמיכה של הרשות המקומית 
 ייצור הכנסה 

 מימון פרויקטים על ידי קרנות תמריצים ממשלתיות, קרנות האגודה האירופאית ותוכנית ה-RTD 

(Research and Technological Development לדוגמא ,)IST (Information Society 
Technologies) 

 
 שותפות תצטרך לספק "מימון משלים" משל עצמה. במקרים מסוימים, על מנת לקבל מימון נוסף, ה

 
 חזרה לתוכן       תחזוקת שותפויות מצליחות

 מספר גורמי מפתח נדרשים על מנת לקיים שותפות מצליחה:

  ההנהלה הבכירה והגוף המפקח או הרשות המקומית של כל אחד מהארגונים השותפים צריכה
 הסדר שותפות להיות מחויבת לכל
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  אדם מסוים, מסטטוס הולם בכל אחד מהארגונים צריך להיות אחראי: פרויקטי שותפות בעלי
 פרופיל גבוה עשוים לערב את הדרגה הגבוהה ביותר של ההנהלה בארגון

 .הבנה הדדית טובה של תרבות, צרכי ומטרות הארגון השותף 

 צפיות ריאליסטיות 

  את השותפות בנסיבות מסוימות המכסה הקצאת  בהסכם המאפשר לעזו -אסטרטגית יציאה
 נכסים והתחייבויות. צריכה להיות שיטה מוסכמת להפסקת השותפות כאשר עבודתה נשלמת.

 

 

 חזרה לתוכן  אג'נדה לעתיד 

 

החזון לאפשר למשתמש לחפש חומר הקשור לנושא ספציפי ולקבל תשובה אינטגרטיבית, מבלי 
תמש נדרש לדעת את מקור המידע, יהיה זה מוזיאון, ספריה או ארכיון, תלוי בשיתוף פעולה שהמש

 בהן מוסדות תרבות בכל רמה שהיא. הפיתוח של הטכנולוגיה הדיגיטלית הופך חזון זה לאפשרי.
 

הטכנולוגיה הדיגיטלית משפיעה על הפיכת מוסדות התרבות לפחות מנותקים ויותר תלויים זה בזה. 
ם חדשים כגון מרכזי שירות תרבות איזוריים יכולים לקום כדי לספק יישומים, פתרונות ושירותים מודלי

 חדשניים למוסדות התרבות המקומיים לטובת משתמשי הקצה.
 

העתיד של השותפויות קשור במידה רבה לעתיד של המימון. הדרישה למימון הופכת את השותפות 
ים בזמינות המימון או בתנאים המוכתבים על ידי מענקי לרצויה או הכרחית ממספר סיבות: שינוי

 קרנות משפיעים על יכולת החיות של קונסורציום או שותפות.
 

המסגרת החוקית והרגולטורית לשותפות ולשיתופי פעולה, שבתוכה בה פועלים ממוסדות תרבות, 
ם "מאוחדות" צריכה להתפתח על מנת לקחת בחשבון את העובדה שהאג'נדות הממשלתיות הנן כיו

, למידה e-governmentיותר. לדוגמא, כל המחלקות של רשות מקומית מצופות כיום לתרום למטרות 
אינה עוד באחריות הבלעדית של מחלקת החינוך ועוד. קרוב לוודאי ששירותים מקומיים  יהפכו 

ת המקומית, למשולבים יותר. כמו כן שירותים רבים, אשר בעבר היו מסופקים בשלמותם על ידי הרשו
 מסופקים כיום דרך שותפויות עם המגזר הפרטי ו/או ההתנדבותי.

 
מובן כיום שמוזיאונים, ספריות וארכיונים חולקים מטרות ויעדים משותפים רבים, וארגונים מקומיים 

 ולאומיים נוצרים על מנת לפתח תשתית איזורית יעילה למגזר של המוזיאונים, הספריות והארכיונים.

 
רטלים ושערים רבים המוקמים על ידי קבוצות איזוריות או ביתיות. בעתיד קבוצות אלו צריכות ישנם פו

לנסות להקשר יחד במטרה לספק תגובה נטולת תפרים המפרטת מקורות מידע ללא תלות במקום בו 
 הם מאוחסנים במענה לשאלה יחידה מכל מקום בעולם.

 
ותר, לדוגמא, בין החברים של גוף מקצועי, בין הטכנולוגיה הופכת את השיתוף במידע לקל הרבה י

( P2P)קבוצה של מוסדות, בין קבוצה של אנשים עם עניין משותף ועוד. לדוגמא רשתות עמית לעמית 
 ,Foldershareיכולות לאסוף כמות עצומה של מידע ממקורות מפוזרים. שירותי שיתוף בקבצים, כגון 

Groove Networks  ,Skype ,Gnutella ו-Kazaa מאפשרים שיתוף בכל הסוגים של האוביקטים ,

 [.4הדיגיטליים כולל סרטים, תמונות ותוכנה. ]
 

השימושים של טכנולוגיות שיתופיות, הכוללים למידה מקוונת, תערוכות משותפות, מוזיאונים 
 ויות יוצרים יפתרו, מוגבלים רק על ידי הדמיון.וירטואליים ועוד, ובהנתן שסוגיות זכ

 
ברמה האירופאית, שיתוף פעולה צריך להיות מעודד ברמה האסטרטגית על מנת לספק פלטפורמה 

ליצירתיות והשראה, החלפת פרקטיקות מוצלחות, תיאום מדיניות בנושא דיגיטציה, רב לשוניות, 
ועל מנת לשווק את התרבות האירופית לשאר גישה, חינוך, תיירות וכו' לטובת כל האירופאים, 

 העולם. 

 

http://www.openp2p.com/
http://www.foldershare.com/
http://www.groove.net/home/index.cfm
http://www.skype.com/
http://www.gnutella.com/
http://www.kazaa.com/us/index.htm
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 חזרה לתוכן              מקורות 

 

[1] The World Library and Information Congress: 69th IFLA General Conference and 
Council, Berlin, August 2003. Genealogy and Local History section. 
http://www.ifla.org/IV/ifla69/prog03.htm . Papers:  
 Cooperation and Change: Archives, Libraries and Museums in the United 

States, by Robert Martin (Institute of Museum and Library Services, 
Washington DC, USA)  

 If we can do it, so can you: the UK North Yorkshire digitisation project, by 
Elizabeth Anne Melrose (North Yorkshire Country Library, Northallerton, 
England)  

 Library innovation is hard work: lessons from a Norwegian case study, by 
Bozena Rasmussen (Gjerdrum Public Library, Gjerdrum, Norway) and Tord 
Høivik (Oslo University College, Oslo, Norway) 

 
[2] EIFL (Electronic Information for Libraries http://www.eifl.net/  
 
[3] CORDIS Partners Service http://partners-service.cordis.lu/ 
 
[4] Peer-to-peer (P2P) http://www.openp2p.com/  
Foldershare http://www.foldershare.com/ 
Groove Networks http://www.groove.net/ 
Skype http://www.skype.com/ 
Gnutella http://www.gnutella.com 
Kazaa http://www.kazaa.com  

 חזרה לתוכן  קישורים 

 

 בינלאומיים

Answers Now 
שירות מידע מקוון אינטרקטיבי המסופק על ידי שותפות של שירותי הספריות הציבוריות של סומרסט 

 )בריטניה(, בריסבן )אוסטרליה(, קריסטצירץ' )ניו זילנד( וריצ'לנד )דרום קרוליינה, ארה"ב(. ספרנים
 שעות ביום, שבעה ימים בשבוע. 24ים עונים על שאלות מאומנ

http://www.somerset.gov.uk/somerset/culturecommunity/culturalservice/libraries/inf
ormation/index.cfm?override=subtopic&infoid=3223 
 

 אירופה

AMICITIA (Asset Management Integration of Cultural Heritage in the Interexchange 
between Archives) 

וידאו  חברות שידורים וטכנולוגיה מכל אירופה עובדים יחד על פרויקט הדגמה לחיבור ארכיוני

DRM (Digital Rights Management )מערכת  P2P  (peer-to-peer.)דיגיטלים על ידי יסוד רשת 

( פותחה על Content Management System) CMSפותחה על מנת לטפל בסוגיות זכויות ומערכת 
 מנת לאחסן את החוזים השונים.

http://www.amicitia-project.de and http://www.cultivate-int.org/issue4/amicitia/  
 

eMarCon (Electronic Maritime Cultural Content) 
ירופאים פרויקט שנתמך על ידי האיחוד האירופי, שנוצר כפלטפורמה שתאפשר למוזיאונים א

מרוחקים גיאוגרפית ולמבקריהם לארגן וכתוצאה מכך לחוות תערוכות וירטואליות משותפות דרך 
מוזיאונים ימיים וחתך רחב של  4מדינות אירופאיות שכללו  7-מוסדות מ 9האינטרנט. השותפים היו 

http://www.ifla.org/IV/ifla69/prog03.htm
http://www.eifl.net/
http://partners-service.cordis.lu/
http://www.openp2p.com/
http://www.foldershare.com/
http://www.groove.net/
http://www.skype.com/
http://www.gnutella.com/
http://www.kazaa.com/
http://www.somerset.gov.uk/somerset/culturecommunity/culturalservice/libraries/information/index.cfm?override=subtopic&infoid=3223
http://www.somerset.gov.uk/somerset/culturecommunity/culturalservice/libraries/information/index.cfm?override=subtopic&infoid=3223
http://www.amicitia-project.de/
http://www.cultivate-int.org/issue4/amicitia/
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פרו עבור האקדמיה, ארגונים מקומיים, וארגוני טכנולוגיות מידע/תקשורת באירופה. התערוכות נת
 מבוגרים, ילדים ומומחים.

http://www.emarcon.net/  
 

MIRROR 
מטרת הפרויקט לבסס קהילת כלל אירופאית של פרקטיקה עבור מוזיאוני טבע ומדע על ידי פיתוח 

 ניים.מתודולוגית למידה ייחודית ועל ידי יישום כלים, טכניקות ומערכות  חדש

http://www.mirror-project.net  
 

 ארמניה

 (ASNET-AM) Academical Scientific Research Computer Network 
מקשר ארגונים אקדמים, ארגוני מחקר, חינוך וארגונים אחרים המעורבים בפעילות מדעית וחינוכית 

 /http://www.asnet.am/index.php;  http://www.sci.am י רשת.על ידי אירוח משאב
 

 אוסטריה

Bibliotheken Online 
ספריות ציבוריות אוסטריות איחודו את משאביהן על מנת לאפשר איחזור מידע על זמינות  500מעל 

 http://www.bibliotheken.at כותרים בספריות אלו דרך האינטרנט. 
 

 בלגיה

VLACC  Vlaamse Centrale Catalogus Openbare Bibliotheken or the Flemish Union) 
Catalog) 

יהיה ציון דרך במעבר לספריה  VLACC IIקטלוג של הנכסים בכל הספריות הציבוריות בפלנדריה. 
הדיגיטלית  הפלמית, אשר תכלול באופן סיסטמתי את כל הנכסים וישלב עבודה יומיומית, ובכך הוא 

 .Bibnetמהזמן שמשקיע הסגל במשימות קיטלוג. הגישה האינטרנטית הנה דרך  10%צפוי לחסוך 

http://www.bibliotheek.be  
 

 בולגריה

Old Varna Project 
 -פרויקט שיתופי, הכולל את הספריה האיזורית של ורנה, ארכיון ורנה, המוזיאון האיזורי של ורנה, ו

VASSAN Media ליצירת כרוניקות היסטוריות של ורנה,שיהיו זמינות באתר אינטרנט בספריה ,

  http://www.libvar.bg האיזורית.
 

 כרתים

University of Cyprus Library  
בנוסף לקישורים לחומרים ולמאגרי המידע העצמיים, האתר מכיל גם קישורים לספריות אחרות 

 ספריות ציבוריות.  7בכרתים ולרשת הספריות היוונית. מאחסן גם את הקטלוג של 

 http://library.ucy.ac.cy/  
 

 הרפובליקה הצ'כית

Archives Direction Division of the Ministry of Interior of the Czech Republic  
. Blue Shield -וועידות מיוחדות, והם משתתפים בICA, EURBICA -מיוצגים ב הארכיונים הצ'כים

י דו צדדיים. הארכיונים משתפים פעולה באופן בנוסף שיתוף פעולה בינלאומי מאורגן על בסיס הסכמ
הדוק עם מוסדות תרבות מקומיים בתחומי מחקר ופיתוח, הכנת פרסומים ותערוכות ושימור המורשת 

 http://www.mvcr.cz   התרבותית הלאומית. 
 

Informace pro knihovny - portál Knihovnického institutu Národní knihovny ČR. 
 http://knihovnam.nkp.czפורטל ארגוני מוביל של הספריה הלאומית הצ'כית. 

   

http://www.emarcon.net/
http://www.mirror-project.net/
http://www.asnet.am/index.php
http://www.sci.am/
http://www.sci.am/
http://www.bibliotheken.at/
http://www.bibliotheken.at/
http://www.bibliotheek.be/
http://www.libvar.bg/
http://library.ucy.ac.cy/
http://www.mvcr.cz/
http://www.mvcr.cz/
http://knihovnam.nkp.cz/
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State Technical Library in Prague 

 מספק רשימות של פעילויות בספריות מקומיות, מידע על כנסים ועוד. 

Provides lists of local library actvities, information about conferences, etc.  
http://www.stk.cz/akce   
  

Uniform Information Gateway 
UIG .מספק גישה אחידה וקלה למגוון מקורות מידע, כולל טקסטים מלאים וקבצי מסמכים 

http://www.jib.cz/   
 

 דנמרק

DANPA (Denmark’s national private archives database( 
פרטיים עם  ארכיונים 190-מים תיאוריים מרישו 120,000-מאגר המידע כולל יכולות חיפוש עבור כ

ריה קטלוגים דיגיטליים, כולל את ארכיוני המדינה, ארכיוני ההגירה, הספריה המלכותית והספ
 והארכיונים של תנועת הלייבור.

http://www.danpa.dk 
 

NOKS (Nordjyllands Kulturhistoriske Søgebase. Cultural historical database for 
searching material concerning the North of Jutland) 

NOKS  רכיונים, ספריות ומוזיאונים. הקטלוגים שלהם אוחדו כל מוסדות: א 9הינו פרויקט המערב
ים כולל תמונות, ספרים, עלונים, קטעי עיתונות, ארכיונים, פריטי פריט 115,000-שניתנת גישה ל

 מוזיאון ועוד. 

http:// www.noks.dk  
 museums working together, by Ruth Hedegaard לתיאור של הדרך בה הפרויקט הוקם ראה:

(Vendsyssel Historical Museum and Archives, Hjoerring, Denmark), 2003. 
Hedegaard.pdf-http://www.ifla.org/IV/ifla69/papers/051e 

 
 אסטוניה

Consortium of Estonian Libraries Network- ELNET 
רווח של ספריות, ארכיונים וארגונים לא פורמלים אחרים. תחומי הפעילות -למטרת-ארגון לא

, הקטלוג המשותף של הספריות האסטוניות, ESTER -המרכזיים הנם אדמיניסטרציה ופיתוח ה
ום פרויקטים משוצפים תיאום רכישת פרסומים אלקטרונים עבור הספריות חברות הארגון ותיא

 http://www.elnet.ee/ אחרים. 
 

 פינלנד

(ELECTRONIC LIBRARY OF EASTERN FINLAND) ELEF 
מתבצעים בכל האזורים של פינלנד המזרחית. המטרה המרכזית של  ELEF-הפרויקטים של ה

ית ואת שירותי המידע הזמינים ברשת ולהציע גישה פרויקטים אלו הנה לשפר את הספריה האלקטרונ

 http://www.ncp.fi/projektit/elef/eng/alku.html טובה יותר לשירותים אלו. 

 
Elkad-project 

, נבחנת הפונקציונליות של בפרויקט משותף זה נבנית מערכת תיעוד לחומרים דיגיטלים של חברות
המערכת, ניתן אימון למומחים, ומתאפשרים שימור ארוך טווח של מידע והשימוש בו באמצעות 

 http://www.elka.fi/ הרשת. 
 

 צרפת

Région Centre Museums 
ם, תצוגות, תצוגות וירטואליות מוזיאונים ונותן פרטים על האוספים, שירותי 50-מייצג רשת של כ

 http://www.musees.regioncentre.fr/ שלהם ועוד. 
 

 איסלנד

http://www.stk.cz/akce
http://www.stk.cz/akce
http://www.jib.cz/
http://www.jib.cz/
http://www.danpa.dk/
http://www.noks.dk/
http://www.ifla.org/IV/ifla69/papers/051e-Hedegaard.pdf
http://www.elnet.ee/
http://www.elnet.ee/
http://www.ncp.fi/projektit/elef/eng/alku.html
http://www.ncp.fi/projektit/elef/eng/alku.html
http://www.elka.fi/
http://www.elka.fi/
http://www.musees.regioncentre.fr/
http://www.musees.regioncentre.fr/
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SagaNet 
. מעניק Árni Magnússonזהו פרויקט משותף המערב ספריה, אוניברסיטת קורנל בארה"ב ומוסד 

 דפסות מהספרות האיסלנדית העתיקה.גישה מקוונת לכתבי יד ועבודות מו

http://www.sagnanet.is  
 

 איטליה

Municipality of Florence 
יזור עיריות בא 18-העיריה של פירנצה הקימה מערכת תיעוד שלמה, אשר מספקת קישורים ל

ואקדמיות וספריות של אגודות וארגונים  ספריות ציבוריות 40-המטרופולין הרחב יותר, וליותר מ
 תרבותיים. המערכת מתאמת את תהליך המימון ומבטיחה ניהול מלא של שירותים משותפים.

http://www.comune.firenze.it/comune/biblioteche/biblioteche.htm 
 
 

 לטביה
 עבודה משותפת של ארכיונים, מוזיאונים וספרנים בסביבה דיגיטלית

קרן להון תרבותי של לטביה על מנת לסקור העל ידי  2003-תוכנית בעלת מטרה מיוחדת הוקמה ב
ולהעריך פרויקטי דיגיטציה תוך התמקדות בשימוש בסטנדרטים ויכולת עבודה משותפת. תוצאות 

 ב: ומידע נוסף ניתן למצוא

http://www.linc.lv 
 

 נורווגיה

ABM-Utvikling (Norwegian Archive, Library and Museum Authority) 
רשות הארכיונים, ספריות ומוזיאונים הנורווגית הנה גוף אסטרטגי, המקדם שותפויות ושיתוף פעולה 

 גרים הספציפיים של כל מגזר. בין שלושת המגזרים, בנוסף למענה לאת

http://www.abm-utvikling.no  
 

National Museum Reform  
ABM-utvikling 2006-תיים במנהל רפורמה בת חמש שנים בתחום המוזיאונים, שאמורה להס .

ר. יחידות אלו יתעסקו עם רשתות לאומיות המטרה הנה ליצור מוזיאון עם יחידות מעטות וחזקות יות
שונות, בהתבסס על תחומים נושאיים שונים בהם הם עוסקים. היחס לרפורמה הינו כלתהליך 
קונסולידציה, והמטרה הנה ליצור יחידות משתלבות יותר ולקדם דרגה גבוהה של מקצוענות ויעילות 

 אדמיניסטרטיבית.

http://www.abm-tvikling.no/prosjekter/Interne/Museum/museumsreform/index.html  
 

Primusbase for Akershus 
המטפל במידע בנושא אוספים  Akershusמאגר מידע מקוון משותף לכל המוזיאונים של מחוז 

 קלות לפרסום מידע על הרשת. )צפוי אתר אינטרנט( ומאפשר רוטינות

 
 רוסיה

Corporate Library Systems 
במספר איזורים רוסיים מתקיימת עבודה לייסוד רשתות משותפות איזוריות, שישלבו את משאבי 
המידע של הספריה האזורית ושל העיר, ויצרו שירותים ידידותים למשתמש עד כמה שניתן.לכל 

טרות ומשימות מקומיות, רבות מהן כוללות דיגיטציה, קטלוג ממוחשב מאוחד ועוד. הפרויקטים יש מ

 יכול לכלול ספריות ציבוריות, ספריות מתמחות וספריות אוניברסיטאיות. לדוגמא:CLS -ה

 Tver -/y.tver.ruhttp://corbis.librarמערכת הספריות המשולבת של איזור 

 Karelia - http://libraries.karelia.ru/system.shtmlמערכת של הרפובליקה של 
 http://library.novgorod.ru/  -של איזור נובוגרד  רשת המידע והספריות

 -ערכת הספריות המפוזרת של איזור נובוסיבירסק )מפותחת תחת פרויקט הענק "ספרית פושקין"(מ

http://pushkin.rstlib.nsc.ru/2002/index.shtml 
 http://consensus.eunnet.net/ מערכת הספריות המשותפת של אורל 

http://www.sagnanet.is/
http://www.comune.firenze.it/comune/biblioteche/biblioteche.htm
http://www.linc.lv/
http://www.abm-utvikling.no/
http://www.abm-tvikling.no/prosjekter/Interne/Museum/museumsreform/index.html
http://corbis.library.tver.ru/
http://libraries.karelia.ru/system.shtml
http://library.novgorod.ru/
http://library.novgorod.ru/
http://pushkin.rstlib.nsc.ru/2002/index.shtml
http://consensus.eunnet.net/
http://consensus.eunnet.net/
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 Khabarovsk -  /http://www.fessl.ru/korpמערכת משותפת של הספריות באיזור 

 
 (E-Development Partnership in the North-West of Russia) PRIOR NW 

Partnerstvo dlya Razvitiya Informatsionnogo Obshestva v Rossii(PRIOR ) כחלק מתוכנית 

הנן לאפשר פיתוח של כלכלת ידע וחברת מידע על ידי בנית  PRIOR NWהמטרות המרכזיות של 
שותפות בין הממשל, הקהילה העסקית, החברה האזרחית, קהילת המחקר והחינוך, תורמים 

 הדיגיטלי ברוסיה הצפון מערבית.ומשקיעים, במטרה לעשות מאמצים משותפים לגישור הפער 

http://www.prior.nw.ru/eindex.htm  
 

Through Joint Efforts to New Round of Development  
ספריות הפניה בארבעה איזורים דרום מערביים ברוסיה עובדות יחד לחיזוק תפקידן בהקמת חברה 

ית מודרנית, פיתוח גישות ניהול חדשות ליצירת מדיניות בספריות ויישום טכניקות חדשניות אזרח
 בהדרכת צוות הספריה.

http://www.scilib.debryansk.ru/undesign/5program/korporat/index.html  
 

Local Community in the Modern Information Space 
פיתחו ויישמו פרויקט  Unechספרית המחקר האיזורית של ברינסק יחד עם הספריה המרכזית של 

זה, המייצג תוכנית ספריות מקיפה להספקת שירותים משופרים על ידי פיתוח מודל שותפות חדש בין 
ית העיר )כמתווך מידע( והאוכלוסיה האיזורית )כלקוח ספריות איזוריות )כמרכז המשאבים(, ספר

 העיקרי של שירותי מידע(.

http://www.scilib.debryansk.ru/undesign/5program/unecha/index.html  
 

 סרביה ומונטנגרו

Digitisation and central information system for all museums of Montenegro 
פרויקט ליצירת מגוון רחב של מערכות תיעוד ומידע, אשר יקשר את כל המוזיאונים במונטנגרו עם 

 המוזיאון הלאומי כמוסד המרכזי. )אתר אינטרנט בהקמה(.
 

 סלובניה
 הועידה של הספריות הסלובניות הציבוריות

היה שיתוף פעולה בין ספריות, ארכיונים ומוזיאונים, ואילו זה של  2003של ועידת  הנושא המרכזי
 .שיתוף פעולה בסביבה דיגיטלית 2004ועידת 

http://www.neumann-haz.hu/db/dia_en.html  
 

Visiting Art Project 
. מטרת הפרויקט היתה 2004עד מרץ  2003קחו חלק בפרויקט זה מספטמבר כל שלושת המגזרים ל

 Mapping the infrastructures of the museums, libraries and archives inעריכה של  
Hungary and Slovenia.. 

http://www.mla.gov.uk/documents/id585arep.pdf  
 

 ספרד

State Public Library of Tarragona 
 Institutoשירות תיעוד ותמיכה למרכזי לימודים מקומיים, תוצאה של שותפות אסטרטגית עם 

Ramon Muntaner.קרן לפיתוח לימודים מקומיים בקטלוניה , 

http://cultura.gencat.es/bpt/actual/docs/conveni.pdf  
 

 שוודיה

Image Databases and Digitisation - platform for ALM-collaboration 
הספריה הלאומית של שוודיה, המוזיאון הלאומי,  –פרויקט דיגיטציה משותף בין הספריה המלכותית 

  .http://abm.kb.se/eng.htm ומיים של שוודיה. הועד הלאומי למורשת והארכיונים הלא

 

http://www.fessl.ru/korp/
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http://www.mla.gov.uk/documents/id585arep.pdf
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 אוקראינה

Museum.org.ua 
אוסף מורשת תרבותית כפרית המתמקדת באומנות והיסטוריה במדיה האלקטרונית. נציגים של 

 -נות, וידיאו ועוד( להמוזיאונים האוקראינים מכינים ושולחים חומרים אלקטרונים )טקסטים, תמו

Ukrainian Intermuseum Centre (UIC שמפרסם חומרים אילו בחינם באתר האינטרנט של ,)

 http://museum.iatp.org.ua/UIC/INDEX.HTM הפרויקט. 
 

 בריטניה

Creating Partnerships 
צב על מנת לתמוך בשיתופי פעולה יצירתיים בין ספריות, מוזיאונים והאמנות. זהו מקור מקוון המעו

 של מידלנד המזרחית Books Connect הוא נסמך על הפרויקט

/http://artsandlibraries.org.uk/bc , אשר עוצב כפרויקט להדגמת הדרך בה ספרים וקריאה
כולים להשרות דרכים חדשות לעבודה משותפת, תוך התחשבות בנושאים של שילוב חברתי, לכידות י

 קהילתית ושונות תרבותית.

http://www.artsandlibraries.org.uk/creatingpartnerships/index.html  
 

Citizenship Past 
 Ford Collection ofמשאב לימודים מרכזי המפותח על ידי קונסורציום חוצה תחומים הכולל את 

British Official Publications את הספריה של אוניברסיטת סאות'המפטון, את שירות הארכיון של ,
 מעבר יורקשייר ואת ארגון הילדים.

http://www.citizenshippast.org.uk/about/about.html  
 

 הארכיון להיסטוריה שבעל פה של מידלנד המזרחית
זוהי שותפות בין המרכז לתרבות אורבנית באוניברסיטת ליססטר, מועצת מחוז ליססטר, ושירותי 

צר גם הקלטות אוספים וי 20-הוא יצר יחד יותר מהמוזיאונים והארכיונים של העיר ליססטר. 
אוראליות חדשות. כל ההקלטות מאוחסנות ונגישות במשרד הרישומים בליסססטרשייר, ליססטר 

יעוץ והדרכה למוסדות מורשת, קבוצות קהילה, סטודנטים ופרטים ם ורותלנג. השותפות מספקת ג
 ל עצמם.המעונינים לפתח פרויקט היסטוריה שבעל פה והקלטות מש

http://www.le.ac.uk/emoha/   
 

Linking Arms  
התוכנית הנה שותפות של הארכיונים הלאומיים, הארכיונים הלאומיים של סקוטלנד, הספריה 

קומיים הלאומית של ויילס ומשרד הרישומים הציבורי של צפון אירלנד, יחד עם ארגונים אזורים ומ
וארכיוני קהילות, במטרה לפתח שער ארכיונים אשר יצרף יחד ויפתח את המידע המרושת הקיים על 
 ארכיונים בבריטניה.הפרויקט בשלב זה חוקר את התשתית לרשת זאת ומפקח על פיתוח תוכן חדש.

http://www.ukat.org.uk/news/lcraven20040616.pdf.  
 

Museums, Libraries and Archives Council (MLA)  
סוכנות פיתוח לאומית העובדת למען ובשם מוזיאונים, ספריות וארכיונים ומייעצת לממשלה בנושאי 

 מדיניות וסדרי עדיפויות למגזר.

http://www.mla.gov.uk/ 
MLA  9מיוצגת ברמה האיזורית על ידי ( סוכנויות מקומיותRAsאחת בכל איזור באנגליה. ב )- 

Agreement on Museums, Archives and Libraries in the UK המחלקה לתרבות, מדיה ,

(, המועצה הסקוטית, הממשל המקומי בויילס ומחלקת התרבות, אמנות ופנאי בצפון DCMSוספורט )

הסכימו ששיתוף פעולה ותקשורת על נושאים הקשורים למוזיאונים, ארכיונים  DCAL))אירלנד 
 וספריות הנם נדרשים ומועילים לכל השותפים והסכימו לעבוד יחד על נושאים רלוונטים.

http://www.mla.gov.uk/action/regional/engreg.asp?print=print  
 
 
 

http://museum.iatp.org.ua/UIC/INDEX.HTM
http://museum.iatp.org.ua/UIC/INDEX.HTM
http://artsandlibraries.org.uk/bc/
http://www.artsandlibraries.org.uk/creatingpartnerships/index.html
http://www.citizenshippast.org.uk/about/about.html
http://www.le.ac.uk/emoha/
http://www.ukat.org.uk/news/lcraven20040616.pdf
http://www.mla.gov.uk/
http://www.mla.gov.uk/action/regional/engreg.asp?print=print
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 הנחיות קלימרה

 מודלים עסקיים
 
 

   תוכן 

 
 סוגיות הנכללות בהנחיות אלו כוללות:

 מימון והזדמנויות פיננסיות
 תוכנות בחינם ותוכנות קוד פתוח

 מיקור חוץ
 ספקי שירותי אפליקציות

 הסכמי רמת שירות

 (Networkingרישות )
 זכויות קנין רוחני

 ניהול קשרי לקוחות

 

 חזרה לתוכן סוגיות מדיניות 

 
אתגרים חדשים בתקופה  מוסדות מורשת תרבות, כגון מוזיאונים, ספריות וארכיונים, מתמודדים עם

של מימון ציבורי פוחת ועליה בחשיבות שיווק יעילותם לחברה. מוסדות אלו צריכים למצוא דרכים 
לקבוע את העלויות להחדרת שירותים חדשים ודרכים להתמודד עמן. בהקשר זה באופן גובר הם 

יהול משאבים מתרחקים גישה מבוססת אוסף, משתמש או מבקר, מחפשים דרכים יעילות יותר לנ
 ונכסים פנימיים, ומספקים  שירותים טובים וערכיים יותר לציבור שלהם.

 

-( הופכות יותר ויותר הכרחיות למוסדות מורשת תרבות. השימוש בICTטכנולוגיות מידע ותקשורת )

ICT  בארגונים מוכר במנוף חשוב לשיפור הניהול של משאבים ונכסים. מערכות מידע יכולות לסייע
ומיקסום כל ההבטים של היחסים בין ארגונים והסביבה החיצונית והפנימית שלהם, במיוחד  בזיהוי

 לאור העובדה שארגונים בני ימינו פועלים בהקשר של סביבת מידע מרושתת.
 

עם זאת, למוזיאונים, ארכיונים וספריות בודדים ישנו יעוד מפתח המתמקד בטיפול ובשימוש 
במטרה להשיג את השימוש הטוב ביותר של טכנולוגיות מידע, באוספיהם לטובת משתמשי הקצה. 

 ולנצל את ההזדמנויות הניתנות על ידי טכנולוגיות אלו, הם צריכים לחפש דרכים יעילות לייצור וביסוס
התשתית והשירותים הטכנולוגים הנדרשים. יסוד דרכים חדשות לשיתוף פעולה ואינטגרציה בסביבה 

)כולל ממשלה, מוסדות מרושת תרבות אחרים וספקי טכנולוגיה( הנם  העסקית והטכנית הרחבה יותר
 חיוניים.

 

[, אשר 1] Europe-eגישה כזו תסייע למוסדות מורשת תרבות לתרום למטרות תוכנית המשימה 
אירופי תהיה גישה תומכת בשימוש בטכנולוגיות דיגיטליות, שואפת להבטיח שלכל אדם באיחוד ה

 לטכנולוגיות מידע ותקשורת חדשות ולנצל אותם כמה שיותר.

 
 

 חזרה לתוכן               הנחיות לביצוע  נאות 

 
מוסדות מורשת תרבות צריכים לשאוף לפתח מדיניות שתסייע להם ליסד תשתית טכנולוגית מידע 

חר דרכים לקבוע את העלויות להחדרת שירותים דיגיטלים חדשים תחרותית. הם צריכים לחפש א
שיורת הציבור. לדיון בסוגיות אלו  -ודרכים להתמודד עמן, תוך המנעות מסיכון יעוד המפתח שלהם 

 NINCH Guide to Good Practice in the Digital Representation and Management ofראה 
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Cultural Heritage Materials [2ו ]-Building and Sustaining Digital Collections: Models  
for Libraries and Museums. Council on Library and Information Resources, 

8-85-887334-Washington, D.C., August 2001. ISBN 1 [3.] 
 

הובילה ליסוד מודלים עסקים מבטיחים חדשים, אשר יכולים בפוטנציאל לשמש לניהול  ICTצמיחת 
 והפצת נכסי מידע של ארגוני מורשת תרבות. הנחיות אלו מציגות את המודלים המבטיחים ביותר.

 
ר התגלו מודלים של תוכנות בחינם או תוכנות קוד פתוח, מיקור חוץ וספקי שירותי אפליקציות כב

כחשובים, במיוחד למוזיאונים, ספריות וארכיונים קטנים או מקומיים, אשר אין להם תמיד את 
המומחיות או את משאבי הידע או הכסף הנדרשים על מנת לפתח תשתית ופרויקטי טכנולוגיה 
מנוהלים עצמאית משלהם. ספקי שירותי אפליקציות במיוחד יכולים לספק אפליקציות ושירותים 

לים דרך האינטרנט, דבר היכול לסייע למוזיאונים, ספריות וארכיונים לממש את יעודם ולספק מועי
להם כלים יעילים ובמחיר סביר לפרוצדורות תפעול סטנדרטיות. רישות וארגונים מתווכים יכולים 
לסייע למוסדות זכרון לקדם את הידע ולהחליף מידע על דרכי עבודה מוצלחות, תוך שמירה על 

 הם. בכל מקרה, יש לתת את הדעת לזכויות קנין רוחני ולניהול קשרי לקוחות.משאבי
 

דברים אשר יכולים להעשות בעולם העסקי לא תמיד מתאימים לארגונים המונעים על ידי יעוד. עם 
זאת, מוזיאונים, ספריות וארכיונים צריכים לבדוק מה ארגונים עסקיים עושים ולראות מה ניתן ליישם 

יבורים, הפועלים לעיתים קרובות בתוך מערכת משתמש צ-יעוד, מרוכזי-כשירותים מונעיבמצב שלהם 
 חוקים.

 
ראה הנחיות המודל העסקי הנבחר צריך להתאים ולהיות חלק מתוכנית פרויקט או אסטרטגית )

גיטציה, המודל העסקי הנבחר יכול (. לדוגמא, כאשר מתכננים פרויקט דיבנושא  תכנון אסטרטגי
 להיות מודל של מיקור חוץ. 

 
ארגונים מסחריים רבים מוכרים שירותים בניגוד למוצרים, כך שישנם קוים משותפים. מודל עסקי הנן 
המנגנון בו ה"עסק" מייצר הכנסות ורווחים ומכסה את הוצאותיו. מודל עסקי טיפוסי ופשוט מאד כולל 

 את האלמנטים הבאים:

 כיצד נבחרים הלקוחות 
 כיצד מוגדרים ומבודלים המוצרים 

 כיצד רוכשים לקוחות ושומרים עליהם 

 )כיצד מגיע ים אל השוק )אסטרטגית שיווק והפצה 

  כיצד מעוצבים המשאבים 
 כיצד מושג רווח 

 
מודל כזה יכול להתאים לשימוש של מוזיאון, ספריה או ארכיון. וריאציות של כל האלמנטים האלו 

ות לכל סוגי המודלים העסקיים, אבל לכל סוג של מודל עסקי יש מיקוד אחר. כאשר מפתחים מתאימ
 מודל עסקי הסוגיות העיקריות שיש לשקול הן:

  ,מיהם המשתמשים, לדוגמא, הציבור, המגזר התרבותי, המגזר החינוכי, המגזר הממשלתי

 (CRMארגונים מסחריים )חשוב במודל 
 רותים, טובין )חשוב במודל מימון והזדמנויות פיננסיות(המוצרים שיוצעו, לדוגמא, שי 

  חשוב במודלים( שיווק המוצר CRM)ומימון 
 )הגדרת משימות שיבוצעו )חשוב בכל המודלים 

  משאבים פיננסים, לדוגמא הכנסה מסובסידיה ציבורית, מענקים וכו' )חשוב במודל מימון
 והזדמנויות פיננסיות(

 חשוב במודלים מיקור חוץ, משאבים אחרים, לדוגמא בנינים( ציוד, צוות ,ASP ,SLA )ורישות 

  ,חשוב במודלים מיקור חוץ( עלויותASP ,SLA )ורישות 
 )סוגי יצור הכנסות לכיסוי הוצאות )חשוב במודל מימון והזדמנויות פיננסיות 
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 חזרה לתוכן   מימון והזדמנויות פיננסיות

רשת תרבות נמצאים תחת לחץ גובר להביא החזר כספי מסוים מהכנסותיהם לדיגיטציה. מוסדות מו
חלק מהמוזיאונים, ספריות וארכיונים אינם מורגלים במחשבה על נושא זה. באופן מסורתי הם ראו 
את מקורותיהם כנכסים שישי לספק ללא תמורה לטובת הציבור. מוזיאונים רבים ורוב הארכיונים 

בוריות נסמכים בצד הכספי בעיקר על מימון המעוגן בחוק, ובמדינות אחדות הם אף והספריות הצי
 נדרשים לפי חוק לספק שירותי "ליבה" מסוימים בחינם.

 
ניתן לומר עם זאת כי הערך של מורשת תרבות הנו גדול מהערך הכלכלי או ערך השוק שלהם. חשוב 

נציאל הכלכלי להחזר השקעה, היות ונדיר לכן שקבועי המדיניות יראו בצורה ריאליסטית את הפוט
יחסית שמוסדות תרבות יגיעו לרווח מבחינה פיננסית. למרות זאת במקרים רבים ניתן לייצר רווחים 

 כלשהם במטרה לכסות הוצאות. לכן אסור להתעלם מהזדמנויות שיווק.
 

 שיווק הנו חיוני על מנת למשוך משתמשים והוא יכול להתבצע במספר אופנים:

 מון אתר אינטרנט על ידי מכירת "באנרים" לפרסומות וכו'מי 

 פרסום באתרי אינטרנט רלוונטיים ובעיתונים וכתבי עת 

 השתתפות בתערוכות או אירועים קהילתיים 

  .נטילת חלק במסעות פרסום לאומים ובינלאומיים, לדוגמא שבוע הארכיונים הלאומיים 

 פרסום עלונים 

 דרך מידע המיועד לתיירים 
 נישת שוק והפנית משאבים אליה יכולות לסייע וכך גם יצירת מותג. פיתוח

 
 דרכים בהם הכנסה יכולה להיות מיוצרת יכולות לכלול:

 :לציבור 
o "גבית תשלום עבור שירותים שאינם נחשבים שירותי "ליבה 
o 'גבית תשלום עבור העתקים, תמונות וכו 
o תמשים לעיין בקטלוג או מכירת מקוונת של תוכן )לדוגמא על ידי מתן אפשרות למש

להתבונן בתמונות מוקטנות, וגבית תשלום על הורדת הטקסט המלא או תמונות 
 גדולות יותר(

o  מכירת מוצרים )מתנות, כרטיסי ברכה וכו'( באופן מקוון, פנים אל פנים בחנות
המזכרות ו/או דרך חנויות קמעונאיות, סוכנויות נסיעות וכו'. אם ניתן ביסוס מוצג 

 מוצרים מיוחדים המקושרים למשאבי הארגוןופיתוח 
o מכירת כיבוד 
o בר פיתוח ושיווק מוצרים דיגיטלים כגון קומפקט דיסקים, וידאו, די.וי.די, אודיו וכו'. הד

 יכול להיעשות דרך שותפות עם חברות מסחריות או על ידי חסות

 למגזר החינוכי 
o שימושרישוי שימוש מקוון במשאבים דיגיטלים וגבית תשלום עבור ה 
o דיגיטציה של משאבים במיוחד לשימוש כחומרי לימוד 
o פיתוח שירותי מידע וסביבות וירטואליות מבוססי רישום 
o  מכירת או רישוי הזכויות להשתמש בתוכן כ"אובייקטים ללימוד" )ראה הנחיות בנושא

 למידה(

o הצעת הדרכות באתר (In house ,)  שלומים יכוליםת -מחוץ לכתלים או באופן מקוון 
 להגבות במיוחד כאשר מוצעת הסמכה

o מכירת" סיורים וביקורים חינוכיים" 

 למגזר התרבות 
o ייצור ומכירת עותקים מיצירות אמנות 
o  מכירת" מידע, תוכן )לדוגמא קטעי סרטי וידאו ואודיו( ושירותים )לדוגמא מומחים"

 עוץ(שיסייעו בתוכניות( לארגוני שידור לשימוש בתוכניות )זוהי צורה נוספת של י

 למגזר העסקי 
o מכירת" שירותי ערך מוסף בתחום המידע העסקי לחברות" 
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o מכירת" קורסי הדרכה התפורים לצרכים של חברות מקומיות" 
 
  

להעצמת מימון הבסיס, מוסדות תרבות צריכים לשקול שתדלנות וייעוץ ברמות הלאומיות והמקומיות, 
מענקים, מיקור חוץ או הספקת שירותים השפעה על דעת הקהל ויצירת קבוצות של ידידים, בקשת 

משותפת עם ארגונים אחרים או עם המגזר הפרטי, ייצור הכנסה או גבית תשלום עבור שירותים. 

 DigiCULT report: Technological landscapes for לדיון בדרכים ליצירת ערך מנכסי תרבות ראה
.cultural heritages cultural economy: Unlocking the value of ’tomorrow [4.] 
 

העשור האחרון ראה עליה ב"תרבות המכרזים" במוזיאונים, ספריות וארכיונים במדינות רבות. 
ממשלות, האיחוד האירופי וגופים או קרנות אחרים בחרו לתעל את המימון דרך מכרזים תחרותיים. 

ה מספקת להטמעת מדיניות או שירותים, אשר לא ניתן היה להשיג דרך בדרך זו ניתן להשיג השקע
מימון הבסיס. התחרות על הכסף נתפסת על ידי הממשלה גם כמובילה לתרבות יצירתית, יזמית, 
ממוקדת שוק יותר. מוזיאונים, ספריות וארכיונים צריכים לזהות הזדמנויות מימון הולמות ולהכין 

שקעה במונחי זמן, כסף )לעיתים קרובות כסף משלים נדרש( ומיומנויות הצעות יעילות. הדבר דורש ה
צוות. יתכן ותידרש הכשרה  על מנת לצייד את הצוות במיומנויות הנדרשות להכנת הצעות מוצלחות 

 (.ראה הנחיות בנושא איוש)
 

 שותפות:ארגונים קטנים יותר יכולים לבחון את האפשרויות לפתח 

  עם מוסדות תרבות אחרים על מנת לבקש יחד מימון. קונסורציום יכול להיות בפוזיציה טובה
 יותר להציג פרויקט שירשים את הגוף המממן.

  עם מוציאים לאור, משדרים וארגוני תרבות אחרים על מנת לבצע יחד מחקר שוק, להגביר
שפחתית, ולייצר ולשווק מוצרים ענין בנושאים או משאבים מסוימים, לדוגמא, היסטוריה מ

 ושירותים.

 
 

 חזרה לתוכן   תוכנות חופשיות ותוכנות קוד פתוח

עלויות הנן רכיב ממודל עסקי בסיסי. למוזיאונים, ספריות וארכיונים העלות של הטכנולוגיה שבבסיס 
תשומת לב רבה, בעיקר בהקשר של  השירות יכולה להיות משמעותית. מודל אשר מושך לאחרונה

, free)מנהל ציבורי ובסקטור שלא למטרת רווח, הנו מודל תוכנות חופשיות וקוד פתוח. חופשי )
בהקשר זה, מובנו "דיבור חופשי" יותר מאשר "בירה חופשית". לתוכנות קוד פתוח תהיה עלות 

טומיזציה והתקנה(, אבל ידרשו ראשונית נמוכה יותר )המוגבלת בדרך כלל לתשלום עבור שירות לקוס
 מיומנויות טכניות ייחודיות לתחזוקתן.

 

[ הנן שתי יוזמות בתחום מדעי המחשב, אשר 6( ]OSS/FS[ ותוכנה חופשיה )5תוכנת קוד פתוח ]
ופש למשתמשים להריץ, להעתיק, להפיץ, ללמוד, לשנות ולשפר נתינת ח -מכוונים לאותה מטרה 

מתייחסים ל"הפצת  OSS/FS -הנה בחינם בהכרח.תומכי ה OSS/FSתוכנה. אין כוונת הדבר שתוכנת 

ואיש אינו יכול לשים  OSS/FSתוכנה חופשית בתשלום", וכוונתם שלאיש אין זכות להפיץ תוכנת 
 נה כזו, וקוד התוכנה צריך להיות חלק מההפצה.הגבלות על שימוש חוזר ושינוי של תוכ

 

הנו בדגש. בתנועת הקוד הפתוח הסוגיה קיום התוכנה כקוד פתוח  FS-ו OSS-ההבדל בין תנועות ה
הנה שאלה פרקטית, לתנועת התוכנה החופשית זוהי שאלה אתית, זאת אומרת, "חופשי" כמו 

 Free/Libre and Open Sourceסקירה ראה ב"חופש". מסיבות פרקטיות  אין הבדל אמיתי ביניהן. ל
Software: Survey and Study [7.] 

 

-ו GPL [[General Public Licenceנאכפים על ידי שימוש ברישיונות מיוחדים כגון  OSS/FSעקרונות 

"copyleft" כל העבודות הנגזרות על מנת לאפשר לאחרים להשתמש בעבודתם, תוך הבנה ש

הנפוצים  OSS/FS -שיפותחו יהיו זמינות באופן חופשי לכל מי שרוצה להשתמש בהן. רשיונות ה

הנם ראשי  OSS/FS( .GNU -מתוכנות ה 75%-, הנמצא בשימוש אצל יותר מGNU GPLביותר הנם 

ר המרכז (. מידע נוסף ניתן למצוא באתguh-noo, נהגה GNU's Not UNIX" תיבות יצירתיים ל"
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  An overview of "Open Source" software[. לסקירה ראה8המשפטי לרשיונות קוד פתוח ]
licenses [9ו ]- Linux and the GNU ProjectStallman, Richard:  [10 ארגון התוכנה .]Apache 

 [.11מיצר מוצרי תוכנת קוד פתוח רבים ]
 

כאשר מתכנתים יכולים לקרוא, להפיץ מחדש ולשנות את קוד המקור עבור חלק של תוכנה, התוכנה 
משפרים אותה, אנשים מתאימים אותה, אנשים מתקנים תקלות. הדבר יכול מתפתחת. אנשים 

לקרות במהירות הנראית מדהימה, אם מישהו רגיל לקצב האיטי של התפתחות תוכנות קונבנציונלית. 

מאמינות שתהליך אבולוציוני מהיר זה יוצר תוכנה טובה יותר מאשר המודל  OSS/FS -קהילות ה

 Digicult Technology Watchרט בהתפתחויות חדשות בתחום זה ראה הסגור המסורתי. לדיון מפו
Briefing no. 18: Open Source Software and Standards, July 2004 [12 .] למידע על

  The[ ועל ארכיונים ראה13] oss4lib open source systems for libraries ספריות במיוחד ראה
LEADERS toolkit [14 .] 

 
לתוכנות קוד פתוח יש יתרון של יכולת עבודה משותפת, של המנעות מקשירת הארגון למערכת אחת, 

תן. דוגמאות טיפוסיות של והן בדרך כלל חסונות מאד שכן המשתמשים מסייעים לפתח ולתחזק או

 Linuxתוכנות קוד פתוח היכולות לעניין מוזיאונים, ספריות וארכיונים כוללות את מערכת ההפעלה 

[, תוכנת 17] DSpace[, מערכת ניהול המשאבים הדיגיטלים16] Koha[ , מערכת ניהול הספריות 15]

 Zope [19.][ ושרת ישומיי האינטרנט 18] Greenstoneשרת הסריה הדיגיטלי  
 

 חזרה לתוכן         מיקור חוץ

המודל עסקי. בשנים האחרונות, מיקור חוץ של טכנולוגיות מידע הפך המשאבים הזמינים הנם רכיב 

,תשתית חומרה ותוכנה,  ITלמודל עסקי מצליח, אשר יכול לפתור בעיות הקשורות למיומנויות 
והשקעה פיננסית מלכתחילה המצויות בצמצום. מיקור חוץ כולל הקצאה של פונקציות הקשורות 

אל מחוץ לארגון, כאחריות של גורם חיצוני. במקום להחזיק   ITלרכישת והפעלת תשתית ויישומי 
בצוות טכני מיומן פנימי, ארגוני תרבות יכולים להקצות את ההתפתחות וההפעלה של שירותים 

מסחרית, ולהנות מהידע והמומחיות הטכנולוגיים  IT, כפיתוח אתר אינטרנט, לחברת ITמבוססי 
ות אופי תומך כזה, יכול להסייע למוסדות זכרון להתמקד שלהם. מיקור חוץ של פילויות ארגוניותבעל

ם והספקת שירותי מידע ושירותים תרבותים למשתמשים. דאגה לאוספי -הפעילויות הליבה שלהם, 
היות ומיקור חוץ אינו כרוך בגיוס אנשים וניהול פרויקטים פנימי,זן יכולה להיות דרך חסכונית 

ית מידע, תוך הקטנת ההשקעה הראשונית והעלות הכוללת. להתעסקות בפרויקטי ופעילויות טכנולוג
ארגונים מקומיים קטנים יותר יכולים לשקול יצירת שותפות עם ארגונים אחרים למיקור חוץ של 
פרויקטים דומים לאותה חברה, דבר היכול להוביל להורדת עלויות )ראה הנחיות בנושא שיתוף פעולה 

 ושותפות(.
 חזרה לתוכן       ספקי שירותי אפליקציות

 מבוסס על מיקור חוץ של Application Service Provider - (ASPמודל ספקי שירותי האפליקציות )

לחברות אשר מנהלות ומפיצות שירותים ופתרונות מבוססי תוכנה, למעשה מציעות  ITפונקציות 

הנו  ASP-היתרונות המושכים ביותר בשימוש ב גישה משותפת לשירותי תשתית תוכנה ומחשב. אחד

מוזיאונים, ספריות  ASPשהם מציעים שירותים ללא העלות של מחלקה פנימית. על ידי שימוש במודל 

פנימית מסובכת, משימה שלרובם חסרים  ITוארכיונים מקומיים נפטרים מההכרח להחזיק מערכת 
לים של אפליקציות הנם השגת, אחסון, טיפול משאבים ומיומנויות על מנת לבצעה. תחומים פוטנציא

 והפצת מידע.
 

 :ASPדוגמא לשימוש במודל 

  ארכיון מקומי יכול להקצות את משימת הדיגיטציה של אוספיו לארגון חיצוני, לדוגמא מרכז
דיגיטציה. הארכיון יכול לשלם תשלום נמוך לפריט שסופרת, בעוד שלמרכז הדיגיטציה תהיה 

שתית ההדמיה הדיגיטלית המיוחדת, הספקת חומרים מסופרתים אחריות על תחזוקת ת
 לארכיון, ואף שמירת העתקי גיבוי למטרות שימור לטווח ארוך.

  מוזיאון יכול להשתמש בשירותיASP  לניהול להפעלת שירותי חברות. המוזיאון ישלם תשלום
)פיזית או נמוך לפי גודל רשימת הדיוור שלו ותשלום נוסף לכל דואר או תקשורת אחרת 

http://www.apache.org/
http://www.linux.org/
http://www.koha.org/
http://www.dspace.org/
http://www.greenstone.org/cgi-bin/library
http://www.zope.org/
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ינהל את מערכת המידע, קישורי הרשת ולוגיסטיקת  ASP-אלקטרונית( לחבריו, בעוד שה
 הדיוור הנדרשת לשירות.  

 
    חזרה לתוכן      הסכמי רמת שירות

רבות  עובדים בכפוף לחוזי שירות. היות ולמוסד מורשת הת ASP-המודלים הקרובים של מיקור חוץ ו
אין שליטה ישירה בהקמת והפעלת השירותים המסופקים, חיוני שלשירותים כאלו יהיו בטחונות 

 Serviceבאשר לדייקנות ואיכות. לכן, מודלים אלו מוסדרים בדרך כלל על ידי הסכמי רמת שירות )
Level Agreements - SLAs המגדירים במונחים בלתי משתמעים לשתי פנים את הסטנדרטים ,)

ינימלים שדורש מוסד מורשת התרבות, ואת הקנסות, פיננסים או אחרים, שיופעלו עם סטנדרטים המ
 אלו לא יתקיימו.

 
  חזרה לתוכן    (ראה הנחיות בנושא שיתוף פעולה ושותפות)רישות  

של מורשת תרבות הם  הנם חברות מסחריות, בתחום ASP-בעוד שבסקטור המסחרי מיקור חוץ ו
 יכולים להופיע בצורות שונות. למעשה, טכנולוגיות דיגיטליות יכולות לתמוך, ואף לחייב, שיתוף פעולה

( או קונסורציום יכולים להיות אחראים לפונקציות networkיעיל בין מוסדות תרבות. לדוגמא, רשת )
גונים המשתתפים ושאינה יכולה להיות מושגת על ידי ארגון אשר ישיגו מטרה המשותפת לכל האר

    תרבות בודד. 
למעשה, רישות יכול להתפס כאחד מהמודלים העסקים המבטיחים ביותר למוזיאונים, ספריות 
וארכיונים. רשתות של תוכן מבוזר יכולות להיווצר על מנת לאפשר לארגוני תרבות להחליף מידע וידע 

עצמם,  וסף, רשתות כאלו, או קונסורציום של ארגוני תרבות, יכולים לקחת על. בנIT-על השימוש ב
לדוגמא, את המשימה לנהל את הזכויות וההכנסות משימוש בנכסי מידע של ארגונים אינדיבידואלים. 

, אבל טבעם ומעמדם יקלו על ארגוני מורשת ASPsמתווכים כאלו יכולים לתפקד באופן יעיל כמו  
שליטה יעילה בנכסים המופקדים בידי הרשת, ולהפחית את החשש מניצול לרעה תרבות לשמור על 

 של נכסי מידע המשתייכים לארגון פרטי. 
 

למוזיאונים, ספריות וארכיונים קטנים יותר, אשר מרכיבים את רוב מוסדות מורשת התרבות 
טכנולוגיה או האירופאים, יש מטרת מפתח ומערכת מיומנויות אשר לעיתים קרובות אינם מערבים 

שירותים מבוססי טכנולוגיה. לכן, במקום לפתח בעצמם את כל האלמנטים של תשתית מקיפה 
שתאפשר להם לנהל ולהשתמש בנכסיהם לטובת הציבור, הגיוני שארגונים כאלו יחפשו פתרונות של 

 שיתוף פעולה, הנובעים מהניסיון של המגזר העסקי. 
 

 חזרה לתוכן        זכויות קנין רוחני

מודל הרשת יכול להרגיע את הפחדים של ארגון מורשת תרבות מפני ניצול לרעה של זכויות הקנין 
הרוחני וזכויות קשורות לנכסי המידע שלו, היות והם נהפכים לזמינים בסביבה דיגיטלית. כאשר 

הופכים זמינים דרך רשתות אלקטרוניות, נכסים כגון עבודות כתובות או עותקים דיגיטלים של אמנות 
חשוב לא רק לפקח על שימוש לא מורשה על ידי אמצעים טכנולוגים כגון  סימני מים דיגיטלים, אלא 
גם שכל מחזור החיים של ניצול מקורות ינוהל על ידי מערכת ניהול זכויות דיגיטלית )ראה הנחיות 

 בנושא אבטחה וסוגיות חוקיות וסוגיות זכויות(.
 

מצד שני, היות ומוסדות מורשת תרבות ממומנים בדרך כלל על ידי החברה במטרה לספק שירות 
ציבורי, הם צריכים לאזן שיקולים של שליטה בזכויות עם הרשאות שיאפשרו שימוש הוגן בנכסי 
המידע שלהם למטרות חינוכיות או שלא למטרת רווח. במקביל להגנה והניצול המסחרי של 

יכים לשקול במיוחד אימוץ מדיניות "חלק מהזכויות נשמרות", כמו זו המוצעת על משאביהם, הם צר

 Creative Commons [20.]ידי רישוי 
 

 חזרה לתוכן        ניהול קשרי לקוחות 
גיוס ושימור לקוחות הנם מרכיב ממודל עסקי בסיסי. הספקת שירותים ללקוח סופי, בהווה ובעתיד, 
הנה המטרה העיקרית של מוסד מורשת תרבות והיא הסיבה לניהול נכסי מידע. בנית, שימור והגדלת 
יחסים מבוססי ערך עם הציבור הנה אספקט חיוני של המטרה החינוכית והתרבותית של מוסדות 

אלו. גרסאות שונות של מערכות ניהול קשרי לקוחות, המשמשות לרוב בשיווק מסחרי ומערכות כ

http://creativecommons.org/
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קוחות, יכולות להיות בעלות ערך בתמיכה בתקשורת בין מוסדות מורשת תרבות וידידיהם מבקריהם, 
 וקוראיהם. 

 

ין הנה לחזק את היחסים בין מוסדות זכרון ומשתמשיהם מצד אחד, וב CRMהמטרה של מערכות 
המחלקות השונות בארגון עצמו מצד שני. הן יכולות לספק גישה הוליסטית לצרכים ומטרות שונים, 

 CRMולסייע לארגונים להגדיר את מטרותיהם בהתאמה לצרכי המשתמשים. במקרה המצומצם יותר, 
יכולים להכיל רק מערכת תמיכה לרשימת דיוור אוטומטית, או חבילת מיזוג דואר, המאפשרת 

יעודיות מוזיאונים,  CRMנים ליידע את הקהל שלהם בדבר אירועים חשובים. דרך מערוכת לארגו
ספריות וארכיונים יכולים לכוון מוצרים ושירותים בצורה מדויקת יותר, לשפר את היחסים הפנימים 
שלהם ולעודד תקשורת טובה יותר הכוללת הבנה של לקוחות המטרה והלקוחות הקיימים. מוסדות 

בות צריכם לשקול את צרכיהם בזהירות ולבחור מערכת שתסייע להם לנהל את הקהל מורשת תר
 שלהם בצורה טובה יותר.

 
 

 חזרה לתוכן  אג'נדה לעתיד 

מוסדות זכרון יתמודדו באופן גובר עם אתגרים שיעודדו אימוץ פתרונות כמו אלו שהוצגו כאן. מודלים 
המבוססים על העברת ידע, שיתוף פעולה ומיקור חוץ, יהיו חשובים ביותר עסקיים חדשים, 

בהתפתחויות העתידיות יגדל הצורך במודלים משותפים לניהול טכנולוגיה במוסדות תרבות מקומיים, 
בהתבסס על גישת שיתוף פעולה. ניתן לחלוק במודלים אלו על מנת לקדם דרכי עבודה טובות, ידע 

 ות בין מוסדות מורשת תרבות.  ויצירת שותפויות חדש
 

מוזיאונים, ספריות וארכיונים מקומים יצטרכו לאמץ מודלים עסקיים אשר מתחשבים באינטגרציה 
 הגדלה עם סביבות הממשל המקומי.

 
כל ההמלצות שלעיל צריכות להשקל על ידי מוסדות מורשת תרבות כיום כחלופות לשיטות עבודה 

מוש במשאבים ושיפור השירות לציבור. כולם הנם בשימוש סטנדרטיות, בהקשר של מקסום השי
במגזר העסקי, ותחת השיקולים שהוזכרו לעיל, הם מבטיחים גם המגזר התרבותי. התפתחויות 

מסחרים מיוחדים בתחום ניהול האוספים ומערכות ניהול  ASPפוטנציאליות עתידיות כוללות הופעת 
בתחומי התרבות הדיגיטציה המבוססים על מודל משאבים דיגיטליים, הרחבה של מרכזי השירות 

רשת או קונסורציום, כלי תוכנה זמינים למוסדות מורשת תרבות המבוססים על מודל הקוד הפתוח, 
וסטנדרטים ופלטפורמות מקובלים להגנה וניהול זכויות דיגיטליות. לדיון מועיל בסוגיות שיש לשקול 

  ,Business Models related to Digital Preservation -ב ERPANETראה בתאיסוף של סמינר 
Sept. 2004 22 – 20 [21.] 

 

 חזרה לתוכן              מקורות 

 

[1] eEurope 2005 Action Plan  
http://europa.eu.int/information_society/eeurope/2005/all_about/action_plan/index_
en.htm 
 
[2] The NINCH Guide to Good Practice in the Digital Representation and 
Management of Cultural Heritage Materials 
http://www.nyu.edu/its/humanities/ninchguide/index.html  
 
[3] Building and Sustaining Digital Collections: Models for Libraries and Museums. 
Council on Library and Information Resources, Washington, D.C., August 2001. ISBN 
1-887334-85-8. 
http://www.clir.org/pubs/reports/pub100/pub100.pdf  
 

http://europa.eu.int/information_society/eeurope/2005/all_about/action_plan/index_en.htm
http://europa.eu.int/information_society/eeurope/2005/all_about/action_plan/index_en.htm
http://www.nyu.edu/its/humanities/ninchguide/index.html
http://www.clir.org/pubs/reports/pub100/pub100.pdf
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[4] The DigiCULT Report: Technological landscapes for tomorrow’s cultural economy: 
Unlocking the value of cultural heritage. European Communities, 2002. ISBN 92-828-
5189-3. http://www.digicult.info/pages/report.php  
   
[5] The Open Source Definition 
http://www.opensource.org/docs/definition_plain.html 
 
[6] Free Software Definition http://www.gnu.org/philosophy/free-sw.html   
 
[7] Free/Libre and Open Source Software: Survey and Study 
http://www.infonomics.nl/FLOSS/index.htm 
 
[8] Open Source License Law Resource Center 
http://www.denniskennedy.com/resources/technology-law-
central/opensourcelaw.aspx  
 
[9] An overview of “open source” software licenses:  a report of the Software 
Licensing Committee of the American Bar Association’s Intellectual Property Section 
http://www.abanet.org/intelprop/opensource.html  
 
[10] Stallman, Richard: Linux and the GNU Project. Updated 2004.   
http://www.gnu.org/gnu/linux-and-gnu.html 
 
[11] Apache Software Foundation http://www.apache.org/  
 
[12] Digicult Technology Watch Briefing no. 18: Open Source Software and 
Standards, July 2004. 
http://www.digicult.info/downloads/DigiCULT_TWB18_OSS_1_1.pdf 
 
[13]  oss4lib open source systems for libraries http://www.oss4lib.org/ 
 
[14] The LEADERS toolkit http://sourceforge.net/projects/leaders/  
 
[15] Linux operating system http://www.linux.org/ 
 
[16] Koha library management system http://www.koha.org/ 
 
[17] DSpace digital assets management system http://www.dspace.org/ 
 
[18] Greenstone digital library server software http://www.greenstone.org/ 
 
[19] Zope web application server http://www.zope.org/ 
 
[20] Creative Commons licensing http://creativecommons.org/ 
 
[21] ERPANET seminar on Business Models related to Digital Preservation,  
Amsterdam, 20 – 22 Sept. 2004. Briefing paper.  
(Also contains a useful bibliography.) 

http://www.digicult.info/pages/report.php
http://www.opensource.org/docs/definition_plain.html
http://www.gnu.org/philosophy/free-sw.html
http://www.infonomics.nl/FLOSS/index.htm
http://www.denniskennedy.com/resources/technology-law-central/opensourcelaw.aspx
http://www.denniskennedy.com/resources/technology-law-central/opensourcelaw.aspx
http://www.abanet.org/intelprop/opensource.html
http://www.abanet.org/intelprop/opensource.html
http://www.gnu.org/gnu/linux-and-gnu.html
http://www.apache.org/
http://www.digicult.info/downloads/DigiCULT_TWB18_OSS_1_1.pdf
http://www.oss4lib.org/
http://sourceforge.net/projects/leaders/
http://www.linux.org/
http://www.koha.org/
http://www.dspace.org/
http://www.greenstone.org/
http://www.zope.org/
http://creativecommons.org/
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http://www.erpanet.org/events/2004/amsterdam/erpaTraining-
Amsterdam_BriefingPaper.pdf 
 

 חזרה לתוכן  קישורים 

 

 בינלאומי

The Art Museum Image Consortium (AMICO) 
עם אוספים של אמנות, שיתוף פעולה המאפשר שימוש חינוכי  ארגון שלא למטרת רווח של מוסדות 

 http://www.amico.org במולטימדיה של מוזיאון. 
 

 אירופה

Cultural Heritage in Regional Networks (REGNET)   
 ITהנה להקים רשת פונקציונלית של מרכזי שירות באירופה שתספק שירותי  REGNETמטרת 

 ו. למוסדות אל eBusinessיעודיים למוסדות מורשת תרבות ואשר תהיה כלי לפעילויות 

http://www.regnet.org  
 

Open Heritage: Enabling the European Culture Economy  
שתשפר את הגישה  ITפרויקט הממומן בחלקו על ידי הנציבות האירופית, שמטרתו ליצור תשתית 

ת תרבות" על מנת לתרום משמעותית לאוספים המוחזקים במוזיאונים איזורים ולפתח כלכלה "מונע

 http://www.openheritage.comלהתפתחות הכלכלית המקומית. 

 
 אוסטריה

(Austrian Library Association) Büchereiverband Österreichs 
ת, אשר מאפשר לספרנים ליצור , אב טיפוס לאתר אינטרנט לספריוITארגון זה פיתח שירות מבוסס 

באמצעות  Büchereiverbandאת אתר האינטרנט של הספריה שלהם בעזרת הצוות המיומן של 
תוכנית הכשרה בקורסים מקצועים. כתוצאה מכך ספריות לא יצטרכו לשכור חברה מסחרית או 

 http://www.bvoe.at/  להקים מחלקה פנימית ליצירת אתר אינטרנט משלהם.
 

 הונגריה

eVillages  
על ידי שימוש במודל עסקי של קוד פתוח מתוכנן לקשר כפרים קטנים בהונגריה לאינטרנט על מנת 

 .eGovernment -לספק שירותי מידע והזדמנויות להשתתפות ב

http://europa.eu.int/information_society/istevent/2004/cf/document.cfm?doc_id=115
4   

 
Municipal WEB portal for libraries in small communities 

ת כלי חדש לסיוע לאינטגרציה של ספריות עירוניות קטנות לחברת המידע המודרנית. תומך ביציר
ותחזוקת קטלוג ספריה מקוון תוצרת בית קל לשימוש, . הפורטל, מלבד נתינת גישה לפונקציות 

 מסורתיות של הספריה, שואף גם למלא את כל צרכי המידע שניתן לתמוך בהם אלקטרונית.

http://www.kiskonyvtar.hu  
 

 פולין

The Museum Information Exchange Network- SSWIM 
במטרה לספק תוכנית  SSWIMסדרת הסטנדרטים המוגדרת יכולה לשמש במוזיאונים יחד עם 

מינימליסטית, שתיתן פרטים על פריטים הנמצאים במוזיאון, למוזיאונים שחסרים תוכנות קיטלוג 
את הפתרון הזול ביותר  ומאגרי נתונים. ככזו, התוכנית יכולה לשרת כעידוד למוזיאונים שמחפשים

 http://www.pma.pl לעשית הצעד הראשון במיחשוב הקטלוג שלהם.
 

 רומניה

http://www.erpanet.org/events/2004/amsterdam/erpaTraining-Amsterdam_BriefingPaper.pdf
http://www.erpanet.org/events/2004/amsterdam/erpaTraining-Amsterdam_BriefingPaper.pdf
http://www.amico.org/
http://www.amico.org/
http://www.regnet.org/
http://www.openheritage.com/
http://www.bvoe.at/
http://www.bvoe.at/
http://europa.eu.int/information_society/istevent/2004/cf/document.cfm?doc_id=1154
http://europa.eu.int/information_society/istevent/2004/cf/document.cfm?doc_id=1154
http://www.kiskonyvtar.hu/
http://www.pma.pl/
http://www.pma.pl/
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Project of “Petre Dulfu” Maramures County Library- BiblioPhil 
מודל מערכת ספריה משולבת, המקשר את מערכת האבטחה, השאלה, ספריה וירטואלית, 
סטטיסטיקות, ניהול משתמש ועיבוד מסמכים במערכת אחת, המציעה שקיפות למשתמשים 

 http://www.bibliotecamm.ro ולספרנים כאחד.
 

 בריטניה

tuxThe Scottish Cultural Resources  Access Network (SCRAN)  
SCRAN מבוסס על מעל מיליון רישומי טקסט ומולטימדיה, ספריה מקוונת הנו משאב חיפוש מקוון ה

 אינטרקטיבית עם אוסף רחב ומגוון שלרישומים הקשורים לתרבות, היסטוריה ומדע. 

 http://www.scran.ac.uk  
 
 
 
 
 
 
 
 

 חזרה לתוכן העניינים

http://www.bibliotecamm.ro/
http://www.bibliotecamm.ro/
http://www.scran.ac.uk/
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ת קלימרההנחיו  

 איוש
 
 

 תוכן

 
 סוגיות הנכללות בהנחיות אלו כוללות:

 גיוס עובדים
 מיומנויות

 הדרכה

 (CPDפיתוח מקצועי מתמשך )
 סוגיות כלל מגזריות

 ושימוש ביועצים חיצוניים מיקור חוץ
 

 חזרה לתוכן סוגיות מדיניות 

 

ים על ידי מוזיאונים, ספריות וארכיונים, בשנים האחרונות ישנם שינויים רבים בדרך בה שירותים ניתנ
 וקרוב לוודאי שהשנים הקרובות ימשיכו לספק אתגרים לצוות המוסדות האלו.

 
הגורם המשמעותי ביותר לשינוי היה הטכנולוגיה. להפיכת משאבים לזמינים דרך האינטרנט, בין אם 

ם/רישיון וכו'(,  יש השלכות על הם נוצרו על ידי המוסד או נרכשו בדרכים שונות )שיתוף פעולה, תשלו
סוג הצוות הנדרש, ההדרכה שהם צריכים, השירותים המסופקים והדרך בה שירותים אלו ניתנים. 

 הטכנולוגיה מוסיפה להתפתח בקצב מהיר, אשר דורש הכשרה מקצועית מתמשכת. 
 

טיות.סוגיות אחרות כוללות שינוים דמוגרפיים, שינויים בדפוסי העבודה ובאג'נדות פולי  

 
 

 

 חזרה לתוכן               הנחיות לביצוע  נאות 

 
 חזרה לתוכן          גיוס

אוכלוסית אירופה מזדקנת, כלומר ישנה תחרות גוברת על עובדים צעירים טובים. מוזיאונים, ספריות 
צריכים להציע תנאי עבודה אטרקטיבים, כולל:וארכיונים, כמו מעסיקים אחרים,   

  תשלום ותנאים צריכים להתאים למגזרים אחרים הדורשים מיומנויות ברמה דומה. הדבר יכול
 לעיתים להוות בעיה לארגונים קטנים יותר.

  סיכוי התקדמות צריכים להיות אף הם אטרקטיבים. שוב, הדבר יכול להוות בעיה בארגונים
 ש בהם תחלופה נמוכה של הצוות.קטנים, בעיקר אם י

  דפוסי עבודה גמישים יותר צריכים להתקבל, כלומר, עבודה חלקית, חלוקה במשרה, חוזים
 זמניים, מיקור חוץ לעובדים עצמאיים וכו'.

 
תדמית ותחושות של המתבונן מבחוץ עלולים לעיתים למנוע כניסת עובדים חדשים. ישנו צורך לשווק  

 עבודה במגזר, כגון מגוון עבודות זמין, מיומנויות נדרשות וסיכויי התקדמות. את הסגולות הטובות של
 

אג'נדות לסיכוים שווים משמעותן שהשונות באוכלוסיה צריכה להשתקף בכוח העבודה, לדוגמא, 
 אנשים ממיעוטים אתניים ואנשים מוגבלים צריכים להיות מגויסים.
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התנועה החופשית של אנשים הנה אחת מהחירויות  ניתן לגייס אנשים מכל רחבי האיחוד האירופי.
הבסיסיות המובטחות על ידי החוק של הקהילה האירופית, והיא כוללת את הזכות לעבוד ולחיות 
במדינה אחרת החברה באיחוד. ישנן שלוש רגולציות מרכזיות המכסות את ההכרה ההדדית של 

 Directive -ו Directive 89/48/EEC, Directive 92/51/EECהסמכות באיחוד האירופי: 

EC/99/42 [1.המקור הטוב ביותר של מידע מפורט הנו הארגונים המקצועיים במדינות החברות .] 
 

פרסום בכתבי עת מקצועיים, עתונים וכו' הנו עדיין הדרך הנפוצה ביותר לגיוס עובדים, אבל השימוש 
ולרשימות תפוצה המיוחדים למקצועות מסוימים עולה בהדרגה. השגת בפרסום באתרי אינטרנט 

 עובדים חדשים דרך בתי ספר להכשרה הנה דרך נפוצה נוספת.
 

 חזרה לתוכן             מיומנויות
 :גורמים שונים משפיעים על מגוון וסוג המיומנויות הנדרשות לסקטור המורשת התרבותית, כולל

  משיכה להתפתח במהירות ומצריכה הכשרה מתמדתמ -טכנולוגיה 

  ופכות להיות תובעניות יותר, מונעות בחלקן הגדול על ידי המגזר ה -ציפיות משתמשים
 העסקי

  ברתי, זהות ושונות תרבותית, לכידות קהילתית, למידה לכל חכולל שילוב  -אג'נדות פוליטיות
 החיים ופיתוח כלכלי

 ים יחליפו עבודות וקריירות יותר מפעם אחת בחיי העבודה צפוי כי אנש -ודה שינוי דפוסי עב
 שלהם, דבר שידרוש הכשרה ורכישת מיומנויות חדשות.

 
 מיומנויות נדרשות כוללות:

 מיומנויות טכניות 
ברמה הבסיסית הצוות צריך להיות מסוגל להשתמש בכל מה שנגיש למבקרים, כולל 

מכונות צילום, ציוד אודיו ווידאו, תערוכות אינטרקטיביות  מחשבים אישיים, מדפסות, פקס,

מתקדמות יותר מדרשות אף הן. ישנו עדיין צורך לבצע חיפוש מומחה של  ICTוכו'. מיומנויות 
מידע. הצוות צריך כיום להיות מסוגל לעצב אתרי אינטרנט, או לייצר וידאו דיגיטלי מאוביקט. 

הליך המלא של דיגיטציה והיכולים לאחסן, לאחזר נדרשים אנשים המסוגלים להבין את הת
ולטפל במשאבים דיגיטליים. נדרש צוות בעל מיומנויות המאפשרות לטפל בטכנולוגיה שאינה 

ICT.כגון ציוד ניטור סביבתי במוזיאונים וארכיונים , 
 

 מיומנויות אנושיות 
ל בלקוח. עם באופן כללי למגזר המורשת התרבותית יש היסטוריה מוצלחת בתחום הטיפו

זאת, משתמשים נוטים לההפך לתובעניים יותר. הם מצפים שהשירותים יסופקו במהירות, 
ושיהיו זמינים בכל זמן ומקום שהם רוצים אותם. הדבר מוביל לכך שיותר שירותים ניתנים 

באופן אלקטרוני, ולפתיחת נקודות שירותים בערבים, בסופי שבוע ובפגרת בנקים. לכן נדרש 
 יש בעל מיומנויות אנושיות טובות.צוות גמ

 

 מיומנויות פדגוגיות 
האג'נדה של למידה לכל החיים משנה את תפקידו של הצוות. ברמה הבסיסית הם מצופים 

כעת להיות מסוגלים להראות לאנשים כיצד להשתמש במחשב אישי וכו'. הם יותר ויותר 
ם במוסדות חינוך, מקומות צות, ומחוץ למתקניאחד, בקבו-לע-מלמדים אנשים על בסיס אחד

, אלא למומחיות ICT-עבודה, מרכזי קהילה וכו'. הנושאים המכוסים אינם קשורים רק ב
 הארגון. מיומנויות הוראה  נדרשות גם על מנת להדריך חברי צוות אחרים.

 

 "מיומנויות "פוליטיות 
לאומיים. הצוות צריך להיות מודע פוליטית במטרה לעמוד במטרות ויעדים לאומיים ובינ

בנוסף ממשלה "מצורפת" משמעה שקרוב לודאי שהם יצטרכו לעבוד עם מגוון מחלקות 
ממשלתיות לאומיות ו/או מקומיות. לדוגמא, עובד ארכיון עשוי להזדקק לספק פרטים על 
ביקורי בתי ספר למחלקת החינוך, עדות למעורבות אנשים מבוגרים למחלקת השירותים 

עים מיוחדים למחלקת התיירות או הפנאי, מספר ביקורים באתר הסוציאלים, פרטים על אירו
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וסטטיסטיקות שימוש למחלקה מקומית או ארצית האוספת נתוני  ICTהאינטרנט למחלקת 
ביצועים. מיומנויות משא ומתן ושתדלנות נדרשים אף הם כדי להבטיח שהמימון, רמות 

 ת לעבוד עם אחרים במגזר.הצוות וכו' הנם הולמים ומיומנויות שותפות נדרשות על מנ
 

 מיומנויות שיווק ופרסום 
מוזיאונים, ספריות וארכיונים לא יכולים לשבת ולחכות שאנשים יבואו לפתח דלתם, הם 

חייבים לפרסם את שירותיהם בעולם בו ישנם מתחרים רבים על זמן ותשומת לב האנשים. 
 הדבר כרוך בסקר שוק ועבודה מחוץ למוסד. לדוגמא

לבקר בתי ספר, בתי אבות או אתרי מטיילים, להופיע בטלויזיה וברדיו, להגיע  הצוות יכול
לתערוכות או ירידים עסקיים, לתת הרצאות במועדונים, לארגן אירועים, לייסד קבוצות עניין 

מיוחדות, וכו'. הם יכולים גם להשתמש באתר האינטרנט שלהם לשם שיווק לקהל בעולם 
 רטואליות. כולו ולעודד קהילות עניין וי

 
חשוב גם לפרסם את התרומה שמוזיאונים, ספריות וארכיונים יכולים להרים למימוש אג'נדות 

כמו למידה לכל החיים, שילוב חברתי וכו'. הם צריכים לשווק את שירותיהם ומשאביהם 
למגזר החינוך הפורמלי, לשדרנים, למחלקות השירותים הסוציאלים, ללשכות תיירות, למגזר 

 תי ולקהילת העסקים המקומית.ההתנדבו
 

 מיומנויות פיננסיות 
התחולל מעבר לתרבות של מכרזים, כך שמיומנויות הכנת והגשת הצעה מצליחה למימון 

ראה פרויקט יכולות להועיל. ארגונים קטנים יותר יכולים למצוא זאת במסגרת שותפות )
(. במקרים מסוימים מוסדות יאלצו לגייס מימון נוסף תפותבהנחיות בנשוא שיתוף פעולה ושו

 על ידי מכירות, הסעדה וכו'. כמובן שידרשו גם מיומנויות ניהול תקציב כללי.
 

 מיומנויות משפטיות 
ידע בסוגיות הקשורות לזכויות, חוק זכויות יוצרים, הגנת מידע, חופש המידע, וסוגיות בטחון 

 נחיות בנושא סוגיות חוקיות ושל זכויות(.כלליות, הנו חשוב מאד. )ראה ה

 
 מיומנויות מיוחדות 

מיומנויות מקצועיות ספציפיות הנן כמובן חשובות, כגון מיומנויות פיקוח ושימור, שמירת 
 רישומים, מיומנויות מידע, מיומנויות מטאדטה וטרמינולוגיה, מיומנויות ביביליוגרפיות וכו'.

האלו עדויות להתממש בסידורים שונים. לדוגמא, בעידן הדיגיטלי חלק מהמיומנויות 
מטאדאטה מזוהה כיכולת ליבה לאנשי מקצוע בספריות הנוצרת מקיטלוג, מפתוח, 

ופרקטיקת ניהול ספריה. טיפול במידע ומיומנויות ניהול, המשמשים עובדי ארכיון וספריה, 
ם. מיומנויות שימור נדרשים בתחומים כגון ניהול תוכן אינטרנט, ניהול ידע וניהול רישומי

ופיקח נדרשות בפרויקטי דיגיטציה רבים על מנת להבטיח את בטיחות המסמכים 
 והאוביקטים המקוריים.

 

 מיומנויות ניהול פרויקט 
ניהול פרויקט הנו חשוב מאד כיום לאור העובדה ששיפורים ופיתוחים רבים, כגון פרויקטי 

תחת תקציב כללי. מיומנויות ניהול  דיגיטציה מתקיימים תחת מימון פרויקט, יותר מאש
 פרויקט כוללות לדוגמא:

o מנהיגות 
o )ניהול אנשים )לקוחות, ספקים, מנהלים וקולגות 
o משא ומתן 
o תכנון 
o ניהול חוזה 
o פתרון בעיות 
o חשיבה יצירתית 
 

 מיומנויות הנהגה 
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 במדינות מסוימות זוהה העדר מיומנויות הנהגה בסקטור התרבותי.
 

 מיומנויות אחרות 
ויות נדרשות אחרות כוללות מיומנויות תקשורת, מיומנויות אדמיניסטרטיביות, מיומנ

 מיומנויות סטטיסטיות, מיומנויות מחקר וניהול זמן.
 

 חזרה לתוכן      הדרכה

 הדרכה מקצועית ראשונית 

[ הנו כיום התהליך העיקרי ברפורמת החינוך הגבוה 2] (Bologna Processתהליך בולוגנה )
באירופה. הוא מונע על ידי המדינות המשתתפות, אבל מערב גם את הנציבות האירופית, 

)ארגוני סטודנטים  ESIB(, את המועצה האירופית, EUAגון האוניברסיטאות האירופי )את אר

 EURASHE (European Association of Institutions in -ארציים באירופה(, ואת ה

Higher Education( הצהרת בולוגנה .)Bologna Declaration[ )3 נחתמה בשנת ]1999 
מדינות. מטרה חשובה של התהליך הנה להניע את החינוך הגבוה באירופה לעבר  29על ידי 

 מערכת שקופה והדדית יותר.
 

ית ראשונית מתרחשת בדרך כלל באוניברסיטאות. מתרחשים שינויים בתוכן הדרכה מקצוע
של קורסים כתוצאה מהשתנות התפקידים של מוזיאונים, ספריות וארכיונים והשימוש הגובר 

בטכנולוגיה. בכל מקרה ניתן לעשות יותר על מנת לסגור את הפער בין מורים ומעסיקים, 
 .עבודה-דיכ-המקושרים לקורסים ויותר הדרכה תוךאולי על ידי הצעת יותר מקומות עבודה 

 

 ( הדרכה מקצועית מתמשכתCPD - Continuing Professional Training(   חזרה לתוכן 

 CPDמהמיומנויות של אדם יהיו לא מעודכנות. לכן רצויה  80%מעריכים כי תוך עשר שנים 

יכולה להתרחש במגוון דרכים  CPDההסמכה המקצועית. והיא עשויה להפוך לתנאי לשמיר 
 הכוללות לדוגמא:

o הפסקת העבודה לשם לימודים באוניברסיטה 
o לימודים חלקיים בזמן החופשי 
o השתתפות בקורס מקוון 
o  השתתפות בקורסים קצרים או סדנאות המנוהלים על ידי ארגונים מקצועיים או

 מאמנים מסחריים
o הדרכה פנימית מחבר צוות אחר 

o ( ייעוץmentoring )על ידי חבר צוות מהמוסד של העובד או ממוסד אחר 
o ( אימוןcoaching) 
o למידה מתוך העבודה 
o רוטציות בעבודה 

CPD  מחייב הגיון מסוים בחומר הנלמד, תוכנית, יותר מאשר השתתפות בקורס רק "בגלל
הדרכה אישית שהוא שם" או "בגלל ששלחו אותי לשם". רצוי שלכל חבר צוות תהיה תוכנית 

 הנדונה ונבדקת על בסיס קבוע  על ידי המנהל.
 

סקירה של אפשרויות ההדרכה הזמינות  בוצעה CALIMERAשל  4-כחלק מחבילת העבודה ה
למוסדות תרבות מקומיים. התגובות הראו שכל האזורים במדינות החברות כללו נושאים טכנולוגים 

מנויות פדגוגיות ופיננסיות מקבלות קדימות נמוכה וסוגיות חוקיות בקורסים המקצועיים שלהם. מיו
יותר. התגובות הצביעו גם על צורך להדרכה רבה יותר בתחומים אלו, כלומר, טכנולוגיה ונושאים 

 חוקיים, בהקשר של הטמעת טכנולוגיה, שיפור יכולת לדון בצרכים ולשאת ולתת עם ספקי טכנולוגיה.
 

 היתר מסיבות כגון: לעיתים הדרכה אינה מקבלת קדימות, בין

  שה לעיתים קרובות לארגונים קטנים לשחרר צוות להדרכהק -העדר זמן 
  להיות בעיה לארגונים קטנים. הדבר עלול להיות אף קשה יותר אם  גם זו יכולה -העדר כסף

תקציבי ההדרכה מבוקרים באופן מרוכז על ידי גוף ממשלתי או רשות מקומית, ומנהלים 
 ן.נדרשים להצדיק מימו

http://www.coe.int/T/E/Cultural_Co-operation/education/Higher_education/Activities/Bologna_Process/default.asp
http://www.coe.int/T/E/Cultural_Co-operation/education/Higher_education/Activities/Bologna_Process/Bologna_Declaration.asp
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  תרבות הארגון לא מעודדת הדרכה. לעיתים הצוות מתקבע בדרכיו ואינו רוצה לזוז מ"האזור
הנוח" שלהם. עירוב צוות כזה בהדרכת אחרים יכול לעודד אותם לראות את הערך של עדכון 
מיומנויות. הצוות צריך להיות מודע לגורמים כגון אג'נדה ממשלתית, המחייבים שינויים בדרך 

ובדים, או מקרים בהם מימון מקושר להשגת מטרות הדורשת מהם ללמוד בה אנשים ע
 ולעשות שימוש במיומנויות חדשות. 

 
בעלי מקצועות שאינם אוצרי מוזיאון, ספרני ועובדי ארכיונים מועסקים כיום במגזר מורשת התרבות, 

ת אחרים, כגון . המיומנויות שלהם צריכות אף הן להתעדכן. אנשי צווICTכולל אנשי חינוך ואנשי 
רים, אנשי עזר, נהגים, מנקים, מתנדבים וכו', מביאים אף הם מיומנויות לעבודה, מקצועים, עוז-פארא

ויש להם צרכי הדרכה. כל הצוות צריך לקבל הזדמנות לזכות במיומנויות והסמכות חדשות. במדינות 
הם. פיתוח ותמיכה בצוות מסוימות קורסים המובילים להסמכה נגישים לאנשים שלא סיימו את לימודי

חסר ההסמכה המקצועית הנם דרך חשובה להגדלת מאגר האנשים היכולים ורוצים להכנס להכשרה 
 מקצועית. 

 
    חזרה לתוכן    סוגיות  כלל מגזריות

ת צוות, מיומנויות רבות הנדרשות רשת התרבות ניתנות להעברה. מיומנויות כגון תקשורת, עבוד
ת ניהול פיננסי, טיפול בלקוחות, אדמיניסטרציה, שיווק, ניהול פרויקט, ניהול ידע, מיומנויות פדגוגיו

 נדרשות גם מחוץ למגזר. ICTומיומנויות 

 
למוזיאונים, ספריות וארכיונים מטרות ויעדים משותפים רבים והם מקושרים לעיתים מבחינה מקומית, 

(. ראה הנחיות בנושא שיתוף פעולה ושותפותבנורווגיה ובריטניה ) איזורית או אפילו ארצית, כמו
 ארגונים קטנים יכולים לחלוק בבנין, ויכולים לארגן אירועים משותפים או פרויקטים של שיתוף פעולה.

 
מחלק אחד.  לכן, מועיל אם הצוות מבין את עבודת שאר חלקי המגזר, ויכול אפילו לעבוד ביותר

הדרכה כלל מגזרית יכולה לסייע בנושא זה. חילופי עבודה יכולים להיות מאורגנים בין התחומים 
ויכולים לתרום הן לעובד והן לארגון. קל יותר בדרך כלל לארגון זאת כאשר רשות מקומית מנהלת את 

ה לקום על מנת המוזיאון המקומי, הספריה הציבורית ושירותי הארכיון. רשת חוצת תחומים יכול
לחלוק דרכי עבודה מוצלחות ועל מנת להציע יעוץ ותמיכה הקשורים לפיתוח מקצועי. סוג זה של 
הסדר יכול להיות מועיל לצוות במוסדות קטנים, ובמיוחד לאלו העובדים במוסדות עם צוות של איש 

 אחד או כפרילאנסים.  
 

  חזרה לתוכן   מיקור חוץ ושימוש ביועצים חיצונים
לעיתים המיומנויות נדרשות לפרויקט קצר טווח, הנופל מחוץ ליכולות הליבה/המסורתיות של 

מוזיאונים, ספריות וארכיונים ואינן יכולות להמצא בארגון. במקרים כאלו אחת הדרכים לרכישת 
 מיומנויות אלו הנה להעסיק קבלנים או יועצים חיצונים.

 

 חזרה לתוכן דאג'נדה לעתי 

 

תרבות דיגיטלית שמשה כמעודד לגידול בתעסוקה בעבר, וקרוב לוודאי שתמשיך לעשות כן בעתיד 
לאור הדרישה  ליצירתיות ותוכן במגזר התרבות הרחב יותר, כולל תחומים כמו טלויזיה, הוצאה לאור 

ארכיונים. תעשית התרבות כשלם מאופינת בנתח גדול ותעשית המוזיקה, כמו גם מוזיאונים, ספריות ו
של פרילנסים וחברות קטנות מאד, אשר אינן מתאימים בקלות לדפוסים האופיינים של משרות 
מלאות. ישנם גם מספר גדול של מתנדבים המועסקים במגזר, בעיקר במוזיאונים. כתוצאה מכך קשה 

 Exploitation and development of the jobלכמת את גודל כוח העבודה. עם זאת המחקר  
in the age of digitalisation potential in the cultural sector [4 חוזה גידול בתעשיות ]

. יתר על כן, מחקר זה 2011מיליון בשנת  22-ל 2001מליון בשנת  12-המולטימדיה והתוכנה, מ
תת הסקטורים העוסקים בתוכן ויצירתיות )עצוב אתרים, פרסום, הוצאה צופה דרישה לעובדים ב

 לאור, מדיה, חינוך, בידור וכו'.( עובדים עם מיומנויות הניתנות להעברה אמורים להנות מגידול זה. 
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צפוי כי הצוות בעתיד יחליף עבודות וקריירות יותר מפעם אחת במהלך חיי העבודה שלו, ויצטרך 
ומאגר המיומנויות במטרה לממש את הפוטנציאל שלו. לאנשים יהיו מגוון  להרחיב את נסיונם

 מיומנויות ודפוסי העבודה שלהם יהיו גמישים יותר.
 

עבודה בארץ אחרת מגדילה אף היא את ניסיון ומיומנויות אנשים. עם ההתרחבות של האיחוד 
 האירופי וההכרה ההדדית בהסמכות, הדבר צריך להעשות קל יותר לארגון.

 
מעברים בין התחומים יכולים להפוך לנפוצים יותר ככל שהמגזר יחלוק תכונות ואתגרים רבים יותר, 
לדוגמא, תוכניות שילוב חברתי, יוזמות למידה ארוכת חיים, מטרות מערכות מידע, שיקום כלכלי, לחץ 

 פיננסי,ושינוים בדרכי העבודה הנגרמים על ידי דיגיטציה וטכנולוגיה בכלל. 
 

י פעולה רבים יותר נדרשים בין ארגוני הדרכה ומעסיקים על מנת להבטיח שמגויסים חדשים שיתופ
 יצוידו במגוון המיומנויות המתאים.

 
מוזיאונים, ספריות וארכיונים. יש למצוא  ההנהגה זוהתה בחלק מהמדינות כיכולת חשובה החסרה ב

נוספות כמו תוכנית קלור להנהגה  עודד מגויסים בעלי רקורד עשיר לעבוד במגזר, ויוזמותדרכים ל
 בבריטניה )ראה קישורים( נדרשות על מנת לתת לצוות את הזדמנויות ההתפתחות הנדרשות.

 

 חזרה לתוכן              מקורות 

 

[1] EU Directives 89/48/EEC, 92/51/EEC and 99/42/EC. 
http://europa.eu.int/comm/internal_market/qualifications/general-system_en.htm 
 
[2] The Bologna Process http://www.coe.int/T/E/Cultural_Co-
operation/education/Higher_education/Activities/Bologna_Process/default.asp   
 
[3] The Bologna Declaration http://www.coe.int/T/E/Cultural_Co-
operation/education/Higher_education/Activities/Bologna_Process/Bologna_Declarati
on.asp 
 
[4] Exploitation and development of the job potential in the cultural sector in the age 
of digitalisation.   
http://europa.eu.int/comm/culture/eac/sources_info/studies_evaluation/exploit_empl
oi_en.html  
 

 חזרה לתוכן  קישורים 

 

 בולגריה

The Center for Continuing Education for Librarians 
( ובית הספר לספריות ומידע באוניברסיטת ULISOפרויקט משותף של איגוד הספריות הבולגריות )

 -האיזורית, בודפסט וה, תוכנית הספריה Open Society Instituteסופיה. ממומן ונתמך על ידי 

Open Society Foundation  .בסופיה for%20cont.ed.htm-http://www.lib.bg/Cntr 
 

 הרפובליקה הצ'כית

www.dobrovolnik.cz  

  http://www.dobrovolnik.cz פעילויות התנדבותיות ברפובליקה הצ'כית.
 

 דנמרק

Skjoldenæsholm Tram Museum 

http://europa.eu.int/comm/internal_market/qualifications/general-system_en.htm
http://www.coe.int/T/E/Cultural_Co-operation/education/Higher_education/Activities/Bologna_Process/default.asp
http://www.coe.int/T/E/Cultural_Co-operation/education/Higher_education/Activities/Bologna_Process/default.asp
http://www.coe.int/T/E/Cultural_Co-operation/education/Higher_education/Activities/Bologna_Process/Bologna_Declaration.asp
http://www.coe.int/T/E/Cultural_Co-operation/education/Higher_education/Activities/Bologna_Process/Bologna_Declaration.asp
http://www.coe.int/T/E/Cultural_Co-operation/education/Higher_education/Activities/Bologna_Process/Bologna_Declaration.asp
http://europa.eu.int/comm/culture/eac/sources_info/studies_evaluation/exploit_emploi_en.html
http://europa.eu.int/comm/culture/eac/sources_info/studies_evaluation/exploit_emploi_en.html
http://www.lib.bg/Cntr-for%20cont.ed.htm
http://www.lib.bg/Cntr-for%20cont.ed.htm
http://www.dobrovolnik.cz/
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מוזיאונים רבים נסמכים על מתנדבים. זוהי דוגמא למוזיאון אשר מתקיים האופן בלעדי על בסיס 

 .Danish Tramway Historical Society -התנדבותי על ידי חברים של ה

http://www.sporvejsmuseet.dk/  
 

 אירלנד

A Training Strategy for the Irish Museum Sector 
 הדרכות לסגל המוזיאון מקושרות להצגה של סכמת הסמכה למוזיאונים.

http://www.heritagecouncil.ie/publications/museums3/training.html  
 

 פולין

Bibweb project 
כלי הכשרת אינטרנט מרחוק זה מסייע לסגל הספריה )ואנשי מקצוע אחרים( לרכוש ולפתח יכולות 

 plhttp://www.bibweb. בהצעת שירותים חדשניים חדשים למשתמשים. 
 

 רוסיה

 (Russian museums for professionals) MR-Prof 
(  Russian Museum Encyclopaedia Sectionהמוסד הרוסי למחקר תרבות )

(http://www.evarussia.ru/eva2001/catalog_eng/prod_121.html)  ורשת המורשת

( הקימו את פרויקט המידע המשותף http://www.rchn.org.ru/defengl.htmהתרבותית הרוסית )

" Museums of Russia הזה, המקשר חומרים, טכנולוגיות ומשתמשים של פורטל האינטרנט "
(http://www.museum.ru .התוכן מוסף באופן קבוע על ידי מומחים ואנשי מקצוע מהמוזיאון .)

 מטרת הפרויקט הנה להפוך את האינטרנט לכלי עבודה למומחי מוזיאונים.
 

Verchnevolzhje Resource Centre on regional museums information  
Rybinsk (http://rmuseum.orbis.spb.ru ,)מוזיאון מרכז יעוץ, המתבסס על מאגר הנתונים של 

 המעניק הדרכה לעובדי מוזיאונים בנוגע לשיטות יעילות ליצירת ושימוש במערכות מידע במוזיאונים. 

 
 סלובקיה

InfoLib 
 יקט של ארגון הספרנים הסלובקי.רופ -פורטל סלובקי לתיאוריה ופרקטיקה של מדע המידע וספרנות 

http://www.infolib.sk  
 

 שוודיה

BIBSAM - the Royal Library´s Department for National Co-ordination and 
Development 

BIBSAM לצוות  מארגן סמינרים וכנסים לסגל ספריות במטרה להדגיש נושאים של ענין עכשוי
הספריות ולהעלות את רמת היכולות. לעיתים קרובות מרצים ודוברים מובאים ממדינות מחוץ 

 http://www.kb.se/BIBSAM/english/courseconf/first.htm  לשוודיה.

 
 תורכיה

Turkish Archives Site 
ידע וקישורים מועילים לאתר ארכיונים, רשימות תפוצה, ארגונים וכדומה, לעובדי ארכיון מכיל מ

 http://www.archimac.org/index.spml ומנהלי רשומות, העובדים או מעונינים בתורכיה. 
 

 בריטניה

Clore Leadership Programme 
ו הנה יוזמה של קרן קלור דופילד ומטרתה לסייע לאמן ולפתח דור חדש של מנהיגים למגזר תוכנית ז

 http://www.cloreleadership.org/ התרבות. 
 

 (SSCs) Sector Skills Councils 

http://www.sporvejsmuseet.dk/
http://www.heritagecouncil.ie/publications/museums3/training.html
http://www.bibweb.pl/
http://www.bibweb.pl/
http://www.evarussia.ru/eva2001/catalog_eng/prod_121.html
http://www.rchn.org.ru/defengl.htm
http://www.museum.ru/
http://rmuseum.orbis.spb.ru/
http://www.infolib.sk/
http://www.kb.se/BIBSAM/english/courseconf/first.htm
http://www.kb.se/BIBSAM/english/courseconf/first.htm
http://www.archimac.org/index.spml
http://www.archimac.org/index.spml
http://www.cloreleadership.org/
http://www.cloreleadership.org/
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מייצגים אנשי מקצוע, על מנת לטפל יוזמה ממשלתית לקיבוץ עובדים, איגודים מקצועיים וגופים ה

, אך שניים SSCsבסוגיות, כגון, הפחתת פערי מיומנויות ושיפור פרודוקטיביות וביצועים. ישנם מספר 

)לאמנות, מוזיאונים  Creative and Cultural Skills Sector Council -הרלוונטים במיוחד הנם ה

  Lifelong Learning Skills-וה( http://www.cciskills.org.uk/וגלריות, מורשת, אומנות ועיצוב 
Sector Council ללמידה ופיתוח  מבוססי קהילות, חינוך נוסף וחינוך גבוה, שירותי מידע וספרנות(

 (.http://www.ssda.org.uk/ssda/Default.aspx?page=1203 ולמידה מבוססת עבודה

 
Volunteering England  

 Get it Right from the Start: volunteer policies – the key to diverse "-פרסמה את ה
volunteer involvement.המכסה נושאי גיוס עובדים, הדרכה, שונות, בריאות וגיהות ועוד ," 

http://www.volunteering.org.uk/centre/docs/Policies%20Booklet.pdf  
 
 
 
 

 חזרה לתוכן העניינים
 

http://www.cciskills.org.uk/
http://www.ssda.org.uk/ssda/Default.aspx?page=1203
http://www.volunteering.org.uk/centre/docs/Policies%20Booklet.pdf
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 הנחיות קלימרה

 ביצועים והערכה
 
 

   תוכן

 
 הסוגיות הנכללות בהנחיות אלו כוללות:

 סטטיסטיקות של ספריות ציבוריות
 סטטיסטיקות של מוזיאונים
 סטטיסטיקות של ארכיונים

 מדדי ביצועים
 מדדי סטטיסטים חדשים

 בנצ'מארקינג )מטרי ותהליך(
 מדדי ערך והשפעה

 ערך והשפעהערכת כלים מעשית למדידת 
 שאלונים סטנדרטיים

 סטנדרטים
 מדידת השימוש במשאבים אלקטרונים

 מדדים סטטיסטים חדשים להערכת שירות

eMetrics 
 
 

 חזרה לתוכן סוגיות מדיניות 

 

 מעורבות האיחוד האירופי
אין בסיס חוקי למעורבות במוזיאונים, ספריות וארכיונים ודומיהם והוא נוגע להם רק  לאיחוד האירופי

 כאשר הם עוסקים ביוזמות מדיניות בהן יש לו מנדט חוקי. לדוגמא:

 e-Europe 
 תעסוקה 

 תרבות 

 מחקר 

 שיתוף פעולה בין לאומי 
 )מסחר )לדוגמא זכויות קנין רוחני 

 פיתוח חברתי 

 פיתוח מבני 
 זיאונים, ספריות וארכיונים בתחומים אלו הנה אתגר.מדידת השפעת מו

 
 מדדי ביצועים עשוים לענין בעלי ענין רבים:

  ממשלה, אשר המדיניות שלה עשויה להיות איסוף מידע בנושא ביצועים, כמו לדוגמא
 בבריטניה )ראה בקישורים( וארה"ב 

 גת מטרותיהםקובעי מדיניות ומממנים, אשר רוצים לדעת האם השירותים יעילים בהש 

  מנהלי שירותים, הרוצים לעשות את השימוש הטוב ביותר במשאבים המוקצים להם
 לטובת משתמשיהם.

  הציבור, הן כלקוח והן כתומך, הרוצה לדעת שהשירות יהיה במקום כאשר הוא ירצה
 להשתמש בו.

 תומכי ספריות, מוזיאונים וארכיונים ציבורים 

 האלו או באופן עצמאי. חוקרים הפועלים בשם כל אחת מהקבוצות 
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 הנושא יכול להיות מטופל בשלוש רמות: מקומית, איזורית/ארצית ובינלאומית.
 

 השאלות המרכזיות המניעות את סדר היום למדידת ביצועים בינלאומית הנן:

 ?מהו היעוד של מוזיאונים/ספריות ציבוריות/ ארכיונים 

 מקומי? מי שולט בסדר היום? האם זהו נושא לאומי, איזורי או 

  האם מוזיאונים/ספריות ציבוריות/ ארכיונים צריכים להיות שירות רחב, המשרת את כל
הקהילה, או שעליהם לשייף את השיווק כך שיציג את הערך שלהם לקבוצת קלינטים 

 ספציפית ואת השפעתם עליה.

 מודרניזציה מביאה עמה סוגיות הקשורות לאינטרנט ומידע אלקטרוני ומקשרת את אג'נדת 

ע, תעסוקה, חינוך , שילוב חברתי, חופש מידe-governmentמורשת התרבות לסוגיות כגון  
 ורווחה כלכלית. 

  האג'נדה המודרנית מעמידה בפני ארכיונים )יותר מאשר בפני ספריות ומוזיאונים( סוגיות
הדנות בחומרים ש"נולדו דיגיטלים" ובמענה לצפיות המשתמשים בנושא גישה לחומרים 

 ם דרך האינטרנט.מרוחקי

 מהו שירות טוב וכמה הוא צריך לעלות 

  אם שירות ציבורי טוב שונה מהקונספט של שירות ציבורי בעבר אזי יש צורך ברור במדדים
 חדשים. ההתפתחות של שירותים מבוססי אינטרנט הופכים זאת לבלתי נמנע.

 כיונים צריכים טיעונים אם ישנה תחרות גוברת על מימון ציבורי, אזי מוזיאונים, ספריות ואר
לזכיה. לעיתים הטיעונים הנם פוליטים בלבד. לעיתים הם רציונלים ומבוססי עובדות כך 

 שמדדי ביצועים יועילו. הם צריכים לספק את השפה לויכוח רציונלי.

 
 

 חזרה לתוכן               הנחיות לביצוע  נאות 

 
נים מופתעים לעיתים קרובות מכמות העבודה אשר נעשית על מנת לפתח מדדי ביצועים צופים חיצו
טנדרטים בינלאומים רשמים בנושא. מדדי ביצועים וסטטיסטיקה לארכיונים סישנם אפילו  -לספריות 

ומוזיאונים לא קיבלו תשומת לב בינלאומית רבה כל כך והם אינם מפותחים כל כך. )ראה חלקים 
 שך(.ספציפים בהמ

 
    חזרה לתוכן    סטטיסטיקות של ספריות ציבוריות

ית. לספריות ציבוריות באירופה לסטטיסטיקות ערך רב בשיפור סטנדרטים או בזכיה בתמיכה פיננס
 יש לרוב סטטיסטיקות טובות )ראה בקישורים( אבל סוגיות לכל שלושת הסקטורים כוללות:

 נות )הם בדרך כלל יוצאים לאור "מאוחר"(דייק 

 )שלמות )יתכן והם אינם שלמים 

 )סטנדרטיזציה בינלאומית )הם לא בהכרח מכבדים הגדרות של סטנדרטים בינלאומים 

 )הצגה וגישה )יתכן והם מוצגים בצורה עלובה או קשים למציאה 
  ירותים אלקטרונים ש -התאמה למטרות )יתכן והם אינם מכסים נושאים הנדרשים לבעלי עניין

 הנם סוגיה נוכחית(

)ראה בקישורים וגם  LibEcon -אוסף גדול של סטטיסטיקות קשורות לספריות מתוחזק ב
 ביביליוגרפיה(.

 
   חזרה לתוכן      סטטיסטיקות של מוזיאונים

ציבוריות ומידע ניתן להשוואה בסיסי בעוד שנעשתה עבודה רבה בנוגע לסטטיסטיקות של ספריות 
הנו זמין בקלות, הדבר אינו כך בתחום של מוזיאונים וארכיונים מקומים. קושי בסיסי הנו הכשלון 
להסכים על שיוך בינלאומי של מוזיאונים שיהיה מקובל על הכל. משמעות הדבר שגם כשמידע כזה 

הנה תחת בחינה חוזרת  ICOMסיסית של נאסף הוא אינו בר השוואה בינלאומית. אפילו ההגדרה הב

 [.1כרגע ]
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, UNESCOשווה ערך הקרוב ביותר לסטנדרט בינלאומי לסטטיסטיקות של מוזיאונים הנו השאלון של 
אשר שואל לגבי מספר המוזיאונים, סוגם, ביקורים, מספרי צוות, הכנסות והוצאות, ומטרות על מנת 

והוא נתקל  1995היה בשנת  UNESCOקבל מידע הקשרי לגידול. סקר המוזיאונים האחרון של ל
 בקשים רבים. 

 

EUROSTAT בוחן את השאלה של סטטיסטיקות תרבותיות באירופה לעמוק בדו"ח ה- LEG 

(Leading Experts Group[ )2ן סטטיסטיקות של מוזיאונים ואת [. בין שאר הדברים, הדו"ח בח
 מדינות והגיע למסקנות הבאות:  5הטווח של הסטנדרטיזציה שלהם בקבוצת מחקר של 

 UNESCOלמוזיאונים. אם ההגדרה של  ICOMאו  UNESCO"רוב המדינות משתמשות בהגדרות של 
מין ובר נחשבת קנה מידה הולם, המספר הכולל של מוזיאונים יכול להחשב כסטטיסטי, כלומר ז

השוואה. מצד שני, מספר הכניסות נותן רק מושג חלקי על הנוכחות המלאה בחמש הארצות שנבדקו. 
מספרי כניסות מתייחסים בדרך כלל רק לחלק מעולם המוזיאונים )מוזיאונים לאומיים או גדולים(, 

אם עורכים ולרוב משאירים בחוץ את המוזיאונים הקטנים יותר. המספרים אינם שלמים באופן דומה 
חלוקה לפי סטטוס )מוזיאונים פרטים מול ציבורים( או על ידי סוג האוסף. ברוב המקרים, הם מכסים 
רק חלק מהמוזיאונים הציבורים. לבסוף, סטטיסטיקות על צוות המוזיאונים והרווחים אינן זמינות בכל 

 המדינות".
 

וזיאונים פרטיים, לא רשומים הצביע על כך שברוב המדינות ישנם מספרים עצומים של מ LEG-ה

 LEG-בכלל לרוב, והמוזיאונים הפרובנציאלים הציבורים אינם מדווחים באופן קונסיסטנטי. בנוסף ה

 לסוגי מוזיאונים כמועילה: UNESCO אינו רואה בחלוקה של 
 

, UNESCO"ההגדרות והסיווגים המוצעים על ידי כוח המשימה אמנם מבוססים באופן רב על אלו של 
הם נובעים מגישה נוקשה יותר למה כולל מוזיאון. הם מוציאים למשל מההגדרה מוסדות המציגים  אך

 דמויות חיות, שמורות טבע ומרכזי מדע"
 

 הסיווג המוצע מחלק מוזיאונים לפי:

 אופי האוסף: המטרה היא לפשט את הסיווג של UNESCO  על ידי הורדת מספר החלוקות
הנה שאוספי מוזיאונים כוללים לרוב הרבה נושאים. מתשע לשלוש. הסיבה לבחירה זו 

הגדרה לפי נושא אחד אינה נראית הכרחית להשוואה האירופאית, למרות שהיא יכולה להיות 
מענינת בסטטיסטיקות ארציות. יש לציין שמוזיאונים לאמנות מודרנית מקוטלגים תחת 

 הכותרת "אמנות, ארכיאולוגיה ומוזאונים היסטורים".

 הלי: ההצעה היא להבדיל בין מוזיאונים ציבורים ופרטיים. מוזיאונים ציבורים סטטוס מנ
מוזיאונים המנוהלים על ידי המדינה או שייכים למדינה, ומוזיאונים ציבורים אחרים נחלקים ל"

 ". המנוהלים או שייכים לרשויות מקומיות
 

ולם המוזיאונים האירופיים המשיך עם גישתו הגנרית לסטטיסטיקות תרבותיות, עEurostat -בעוד ש
 שמר על מיקוד מגזרי במוזיאונים באופן כללי. הקבוצה האירופאית לסטטיסטיקות של מוזיאונים

(EGMUS - European Group on Museum Statistics ) בוחנת במיוחד מגזר תרבותי אחד
על ידי  1995)מוזיאונים( והוועידה השנתית על סטטיסטיקות של מוזיאונים מתכנסת מאז שנת 

Institut für Museumskunde (IfM) of the Staatliche Museen zu Berlin-Preußischer 
Kulturbesitz (SMB) מדריך לסטטיסטיקות של ( "2003. הם פרסמו לאחרונה )דצמבר
רופאיות על הסטטיסטיקות קשורות מדינות אי 21-פרסום זה מציג דוחות מ. [3]מוזיאונים באירופה" 

המוזיאונים שלהם ועל שאלות קשורות )הגדרת "מוזיאון", חוק)ים( הקשורים למוזיאון, אוספי ומקורות 
של סטטיסטיקות, סוגי אוספים מוצגים, סוגי בעלות מוצגים(. הפרסום מכיל גם טבלאות מקיפות 

 EUROSTATברלין וחלק מפעילויות  ועל ידי הדוחות מועידת EGMUSראשונות, ששוכללו על ידי 
.(Statistical Office of the European Communities) . מספר נושאים כלליים הנובעים מהמידע

והדוחות נידונים. ראוי שדו"ח זה יקרא בהרחבה, למרות שהמידע שנאסף לא יכול להיות מושם זה 
 נדרטיזציה הרגילות.לצד זה בפשטות, ללא הערות רבות, בטבלה אחת בגלל בעיות הסט
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דו"ח זה מכיר גם בצורך למדדי ביצועים, אבל לא ממליץ על מדד ספציפי כלשהן לשימוש על ידי אנשי 
 שטח או מממנים.

 
 חזרה לתוכן                              סטטיסטיקות של ארכיונים

רמה בינלאומית על סטטיסטיקות של ארכיונים, ולמגזר יש ישנה עדות מעטה על עבודה שנעשתה ב

ערכה בפעם האחרונה סקר בתחום  UNESCOבעיות דומות לאלו המטרידות את מגזר המוזיאונים. 
מוש במודל סטטיסטי שפותח ועשו שי 1984-שהחלו ב תלאחר מספר שנים של ניסיונו 1988בשנת 

רט בינלאומי לסטטיסטיקות של ארכיונים, כך בעזרת המועצה הבינלאומית לארכיונים. אין סטנד

 הוא הדבר הקרוב ביותר. UNESCOשהשאלון של 

 
בחן את השיטות הסטטיסטיות המתקדמות ביותר בתחום הארכיונים באופן מוגבל. LEG [2 ]דו"ח 

כשלם, מגזר שהוא מורכב  מסתכל על הסטטיסטיקה של כל המגזר התרבותי Eurostat -בגלל ש
ומסובך, הוא נדרש לערוך סדרי עדיפויות בעבודתו, ועד כה הוא לא התייחס לתחום הארכיונים 

 לעומק. 

 
[. 4] רשומים ברשימת המקורות הארכיונים הלאומייםשני סקרים בינלאומיים על הסטטיסטיקות של 

. הערך של שני המחקרים הארכיונים המקומייםלאומית ברת השוואה בנושא נראה שאין עבודה בינ
 יכול להיות: םלארכיונים מקומיי

 הם מספקים מידע מסוים על חוקי ארכיונים 

 םהם בוחנים האם ארכיונים לאומים מפקחים על הארכיונים המקומיי 
 Ogawa [4 מספק גישה לסוגיות ] "שנוגעות בשמירה בארכיון של חומרים ש"נולדו דיגיטלים

 של חומרים ישנים יותר.  הולסוגיות דיגיטצי

 כניסוי פיילוט לעבודה עתידית בתחום. בשני השאלונים יכולים להיחש 

 
  חזרה לתוכן      מדדי ביצועים

נתונים סטטיסטים לסמנים בעלי משמעות של ביצועים מדדי ביצועים מסייעים למנהלים לדחוס 
המונח "סמן" הנו עדיף היות והוא מצביע על כך שנדרש שיפוט בפירוש התוצאות. בכל  –ממשיים 

מקרה על מנת להיות מועילים על הסמנים להיות בעלי משמעות. הם חייבים להתייחס בדיוק למטרות 
למשנהו, יש לשים לב היטב על מנת להבטיח  השירות. אם משתמשים בהם להשוואת שירות אחד

יכולת השוואה. לבסוף, המאמץ הנדרש לאיסוף נתונים לחישוב מדדי הביצועים חייב להיות 
 ליתרונות שיצמחו מקבלת החלטות משופרת. יפרופורציונ

 

Group Public Services Quality  [5 ]-ישנה ספרות רבה הדנה במדדי ביצועי ספריות. בבריטניה ה
עובדת על מדדי ביצועים לארכיונים והאגודה של עובדי הארכיונים פרסמה הנחיות בנושא בשנת 

1993 (Measuring Performance by Patricia Methven et al. 1993. ISBN 0 902886 45 2. 

( דורש שדל סוכנות the Results Act) 1993ביצועים ותוצאות ממשלתיות של [(. בארה"ב החוק ל6]

[ 7( ]NARAתפתח ותפרסם דו"ח ביצועים שנתי. דו"חות המנהל הארכיונים והרישומים הלאומי )
 .םנמצאים באינטרנט. חלק מהמדדים שלהם יכולים להתאים לארכיונים מקומיי

 
)ראה גם את החלק שדן י הערכה אלקטרונים מדדים סטטיסטים חדשים וכלים אחרים לשירות

 חזרה לתוכן    במדידת השימוש במשאבים אלקטרונים בהמשך(

 ITמבוססי  נעשתה עבודה, באירופה ומקומות אחרים, על מנת לפתח סמנים להספקת שירותים
ל בכל זאת יכולים להיות שימושיים: בספריות באירופה. חלק ממדדים אלו הינם גסים יחסית אב

דוגמאות לכך הן מספר המחשבים האישים הנגישים לציבור המותקנים בסניפי ספריות ציבוריות, 
ותוצאות חיפוש של אתרי אינטרנט שמיועדים לציבור. חלק מהסמנים האלו יכולים בקלות להיות 

 מותאמים לשימוש עבור ארכיונים ומוזיאונים.

 
נוספות )לספריות( בדקו במספר פרויקטים, רובם התמקדו בספריות אקדמיות. גישות מתוחכמות 

[ תוכנן במטרה לכסות את כל מגזרי הספריות. 8] EC Telematics -של תוכנית ה EQUINOX פרויקט

 [.9] בארה"ב, העבודה המרכזית נעשתה על ידי מק'קלור וברטוט

http://equinox.dcu.ie/
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 חזרה לתוכן   בנצ'מרקינג )מטרי ותהליך(

 
 בנצ'מרקינג במהותו משמעו השוואה במטרה לשפר. סוגים של בנצ'מרקינג כוללים:

  מטרי )השוואה סטטיסטית תוך שימוש בסטטיסטיקות מפורסמות קיימות או נתונים שנאספו
 חד למטרה זו(. במיו

 )תהליך )כאשר בחונים כיצד שירותים אחרים משיגים את תוצאותיהם 
בנצ'מרקינג יכול להתבצע כנגד מוזיאונים/ספריות ציבוריות/ ארכיונים אחרים או סוגים אחרים של 

 ארגונים לפונקציות גנריות כגון רכש וניהול אישי.
 

מה הארצית בבריטניה וגרמניה )ראה קישורים(. ישנן דוגמאות לבנצ'מרקינג של ספריות ציבוריות בר
 שני המודלים יכולים להיות מותאמים בקלות לשימוש בארצות אחרות.

 
. שירות  peer review)[10]( אגודת המוזיאונים האמריקאית מנהלת מערכת של בדיקת עמיתים

 [.11פתח אב טיפוס אוטומטי לאתר בנצ'מרקינג ]המוזיאונים הדרום מזרחי )בריטניה( מ
 

 חזרה לתוכן       מדדי ערך והשפעה
מדידת ערך והשפעה הנה מורכבת ביותר. הסוגיה מתוארת בצורה הטובה ביותר כחלק מרצף של  

 מדדים אפשריים:
 תשומה<תהליך<תפוקה<תוצאה<השפעה.

  כל המשאבים בהם הארגון משתמש במטרה לייצר כל שירות או מוצר  כוללות אתתשומות
שברצונו למכור )"מכירה" במובן הרחב של המילה(. הן כוללות כסף, בנינים, חומרי גלם, 

בדרך  מדידה כוללת אינפורמציה. -מכונות, צוות, ומשאב שההכרה בו כתשומה הולכת וגדלה 
ם של איכות. לא ניתן להניח, עם זאת, שארגון כלל ספירה, אם כי הדגש עובר בהדרגה למדדי

 בעל משאבים טובים יותר יהיה בהכרח טוב יותר.

 הנם מה שנעשה עם התשומות על מנת ליצור משהו חדש. כאשר אנחנו מודדים  תהליכים
תהליכים הדבר נעשה בדרך כלל על מנת לראות כמה טוב הם עובדים. כך שספריה יכולה 

ם חדשים כדרך לבדוק האם התהליך של הפיכת המלאי לזמין למדוד זמן עיבוד של ספרי
 במהירות עובד כנדרש.

 הנן דברים שהארגונים מייצרים. הדוגמאות הנן "הפניות לתשובות שנענו", ביקורים  תפוקות
בתערוכה ו"כסאות תפוסים על ידי קוראים". עם זאת, האיכות של ההספקה הנה חשובה כמו 

 הכמות.

  לטווח קצר עד בינוני של יישום התפוקות. המספר של הספרים הנן התוצאות תוצאות
 המושאלים אשר נקראים למעשה יכול להוות דוגמא לתוצאה.

 מושג במובן רחב מאד על מנת לכלול בשוב, שימוש  -הנה האפקטים על הסביבה  השפעה
 היא לרוב ארוכת טווח. דוגמא לכך יכול להיות הגידול בהשכלה כתוצאהו -אנשים וחברה 

 מקריאת ספרי ספריה.

  הקושי העיקרי במדידת השפעה הוא שהרבה גורמים שונים משפיעים, כך שבידוד של אחד
מהם )כמו תרומת הספריה( הנו קשה מאד. בדרך כלל הדרך הטובה ביותר הנה לשאול את 

 הלקוחות על דעתם ו/או לצפות בהתנהגותם.
 

 IMLS (Institute forונים נעשה על ידי הטיעון למען תוצאות מבוססות הערכה בספריות ומוזיא

Museum and Library Services :)Perspectives on Outcome Based Evaluation for 
Libraries and Museums [12.] 

 
  חזרה לתוכן    דת ערך והשפעהערכת כלים מעשית למדי

 לפחות ארבע ערכות כלים קיימות באינטרנט:

 Inspiring Learning for All [. 13] תוצאות למידההנו ערכת כלים בריטית המתמקדת ב
כיון או ספריה נגישים וכוללים, אשר מעודדים האתר מיועד לתאר כיצד נראים מוזיאון, אר

ותומכים בלמידה. הוא מאפשר לגולש לבדוק מה אנשים המשתמשים בשירות שלו לומדים, 

http://www.imls.gov/pubs/pdf/pubobe.pdf
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להעריך עד כמה הוא עומד בשיטות עבודה טובות בתמיכה בלמידה ולשפר את מה שהוא 
 עושה.

 

 The Outcomes Toolkit  [14 ]יבוריות )אך עם היא ערכת כלים אמריקאית לספריות צ
שיטות שיכולות להיות מיושמות במוזיאונים וארכיונים( המאפשרת שירותים להערכות 

 תוצאות להתבצע בפועל.-מבוססות
 

 VITAL: The Value and Impact of IT Access in Libraries[15 מטפל בשאלה "מהו ]
ות בספרי ITהערך וההשפעה של הספקת גישה למשתמש הקצה לשירותים מבוססי 

ציבוריות?" המיקוד המרכזי של הפרויקט לא היה רק על איסוף תשובות, אלא על פיתוח 
מתודולוגיות הניתנות להעברה, אשר הספריות יכולות להשתמש בהן להערכת הערך 

 וההשפעה של שירותיהן.  הדו"ח הסופי של הפרויקט וחוברת עבודה נגישים באתר.
 

 LONGITUDE II: Library Networking Impact Toolkit for a User-Driven 
Environment [16 הנה ערכת כלים של מתודולוגיות סקר ארוך טווח, שמטרתן לתרום ]

 People’s -להבנת צרכי המשתמש והתנהגותו, עם דגש מיוחד על ספריות ציבוריות ו

Network ניות, אשר מאירות את המידע הכמותי שהו הבריטית. הדגש הנו על גישות איכות
 זמין ביתר קלות. 

 
 חזרה לתוכן     שאלונים סטנדרטים למשתמשי קצה

שאלונים הנם כלי למחקר שוק בעל ערך פוטנציאלי רב לשירותים הציבורים. הם יכולים להחשב 
בבחירת שאלות, בחירת דגימות וביצוע, אשר ארגונים כבעלי עלות גבוהה יחסית וישנן מיומנויות 

קטנים עלולים למצוא כמאתגרים. על ידי שימוש בשאלונים סטנדרטים, העלויות מופחתות וישנה 
 תוספת ערך.

 

PLUS (Public Library User Surveys( סטנדרטים נמצא בשימוש ארצי  הנו טווח של שאלונים

[. לא רק שהספריות חוסכות מאמץ על ידי שימוש בכלי זהה, הן 17בספריות ציבוריות בבריטניה ]
רושמות את התוצאות למאגר מידע משותף על מנת לאפשר השוואות בין ספריות ובנצ'מרקינג. 

פריות הציבוריות הבריטיות. ישנם כיום תוצאות מתקבלות כסמני ביצועים עבור סטנדרטי הס
משתמשים -ארבעה שאלונים המכסים שימוש בסיסי בספריה, שימוש על ידי ילדים, דעות של לא

 ושימוש בשירותים אלקטרונים.
 

PLUS  עובד כיום עם קבוצת איכות השירותים הציבורים של מועצת הארכיונים הלאומית הבריטית

(PSQGעל סקר של מבקרים בארכי ) ונים. הסקרPSQG 2002   של מבקרים בארכיונים(

 [.18והן דרך אתר הארכיונים הלאומים ] PLUSהבריטים( הנו זמין באינטרנט הן דרך 
 

Eurostat רלוונטיות למגזר המורשת התרבותית בסקר ההכניס שאלות ה- Eurobarometer ,
 [.19כולל שאלות על שימוש במוזיאונים וספריות ]

 
   חזרה לתוכן        סטנדרטים

 [:20ישנם שני סטנדרטים בינלאומים רלוונטים לספריות ]

 ISO 2789:2003  ינלאומיות של ספריות. נותן מענה בסטטיסטיקות  -מידע ותיעוד
לשאלות כיצד לספור ספריות, ספרנים, ספרים, קלטות, דיסקים וכו' על מנת להכלל 

 סטטיסטיקות המקושרת לתנאי ספריותב

 ISO 11620:1998  מדדים  29לספריות. מציין סדרה של  מדדי ביצועים-מידע ותיעוד
המקובצים לפי הנושאים הבאים: א. שביעות רצון משתמשים, ב. שירותים ציבוריים, ג. 

 שירותים טכניים.
ידועים מספיק ואינם  שני המדדים שונו או הורחבו לאחרונה. שניהם בעלי ערך אבל הם לא

 טובים במדדים אלקטרונים או ערך והשפעה.

http://www.ipf.co.uk/plus/eplus/default.htm
../../../../Local%20Settings/Local%20Settings/Temporary%20Internet%20Files/Content.IE5/unzipped/zipped%20guidelines%20for%20translators%209th%20Dec/17
http://www.nationalarchives.gov.uk/archives/psqg/survey.htm
http://europa.eu.int/comm/public_opinion/standard_en.htm
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טטיסטיקות לשימוש בשירותי ספריה ס--מידע ותיעוד - ISO/AWI TR 19934)אבל ראה 

: מדדי ביצועים לשירותי מידע ותיעוד - ISO TR 20983:2003 -אלקטרונים )תחת פיתוח(, ו
 ספריה אלקטרונים )פורסם לאחרונה(.

 
 ים של סטנדרטים אלו יכול להיות מיושם למוזיאונים וארכיונים.חלק מהאלמנט

 
   חזרה לתוכן    מדידת השימוש במשאבים אלקטרונים

השימוש במשאבי מידע אלקטרונים ברשיון ימשיך להתרחב ובמקרים מסוימים יהפוך לאמצעי 
האלקטרונית, כפי שהיא מופצת על ידי האינטרנט,  העיקרי או היחידי להגיע למידע. הסביבה

 מספקת הזדמנות לשפר את מדידת השימוש במשאבים אלו.
 

[. האתר 21] Analogישנם כלים זמינים רבים לניתוח שימוש באינטרנט. דוגמא טיפוסית הנה 
גם הדרכות מקוונות. מומלץ שאלו השוקלים להשתמש בסטטיסטיקות משרתי אינטרנט  מספק

 The Value ofודומיהם יכירו כמה מהסוגיות הסובבות את האינטרפטציה של מידע כזה, לדוגמא, 
by James Robertson, 28 August 2001 Web Statistics[22ו ]- eb statistics are Why W

.(worse than) meaningless[23 .] 
 

( הנו Counting Online Usage of networked Electronic Resources) COUNTER-פרויקט ה
שישרת ספרנים, מוציאים לאור ומתווכים על ידי  יוזמה בינלאומית שמטרתה פיתוח קוד התנהגות

 [. 24איפשור שמירה והחלפה של סטטיסטיקות של שימוש מקוון.]
 

    חזרה לתוכן  מדדים סטטיסטים חדשים וכלים אחרים להערכת שירותים אלקטרונים

 דלים ארציים לאיסוף נתונים עבור סטטיסטיקות רשת ומדדי ביצועים לספריות פיתוח מו

( בוחן דרכים לעיצוב ויישום מערכת ארצית לאיסוף, 01-2000מחקר זה ). [25]ציבוריות 
מדויקת  ניתוח ודיווח נתונים לסטטיסטיקות רשת ומדדי ביצועים לספריות ציבוריות שתהיה

ותדווח על הנתונים בשעה הנכונה. המחקר נבנה על עבודה קודמת )ראה בסעיף הבא( 
שיצרה סדרה בסיסית של סטטיסטיקות רשת ומדדי ביצועים לספריות ציבוריות )ראה למטה(. 

 מנהלי הפרויקט הנם גי'.סי. ברטוט וסי.אר. מק'קלור.

 [. מחקר זה פיתח סדרה 26]יות ארצי של סטטיסטיקות רשת ומדדי ביצועים לספר פיתוח
בסיסית של סטטיסטיקות ארציות ומדדי ביצועים בהם יכולים להשתמש ספרנים, חוקרים 
וקובעי מדיניות על מנת לתאר את השימוש באינטרנט ובשירותים ומשאבים מבוססי אינטרנט 

 ריות.בספריה ציבורית וברשת ארצית מבוססת ספ
 

  חזרה לתוכן    (metrics-E) מדדים למשאבים אלקטרונים

[ הנה לבחון את הייתכנות של איסוף מידע על שימוש במשאבים 27] metrics-Eמטרת פרויקט 
 אלקטרוניים.

 

Urban Libraries Council [ )השפעות של האינטרנט על שימוש בספריה ציבורית. 28)ארה"ב ]
. הוא נערך 2000מבוגרים, שנערך באביב  3,097המחקר מכיל סקר טלפוני ארצי רנדומלי של 

 באנגלית או ספרדית.
 

ות להשוות עצמן לספריות עמיתות אחרות, על ידי שימוש בכלי השוואת ספריות ציבוריות ספריות יכול

 [.30[ או בגרסת הספריות האקדמית ]29עמיתות ]
 

 

 כןחזרה לתו אג'נדה לעתיד 

 

 ישנן מספר בעיות בשטח זה הדורשות התייחסות:

  סטנדרטים צריכים להיות מובנים ומיושמים ברמה ארצית על מנת שתהיה להם השפעה
 מקסימלית

http://www.analog.cx/
http://www.projectcounter.org/
http://www.urbanlibraries.org/index.html
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  העלות של איסוף וניתוח נתונים הנה גבוהה ממה שארגונים אחדים מרגישים שהם יכולים
 להרשות לעצמם

 הנושאים נחשבים "קשים" ואינם מובנים לכל 

 )דרכי עבודה טובות מועברות ונלמדות באיטיות )בין מדינות ובין מגזרים ותחומים 

  מדידת פעילות בסביבה מרושתת הנה בחלקה קשה, אך היא מפתח לשימוש עתידי
 בסטטיסטיקות ומדדי ביצועים.

  מבנים להתמודדות עם סוגיות אלו יכולים להיות חלשים ברמה הארצית. ברמה בינלאומית
 ים.הם מאד חלש

 
במקומות רבים ישנה מודעות מעטה לשיטות עבודה טובות בתחום. מאמצי מחקרים אירופאים הנם 

לפיתוח מדדי ביצועים EC EQUINOX -שונים לגמרי והם נוטים להיות קצרי חיים )לדוגמא יוזמת ה
אלקטרונים לספריה מומנה לשנתיים בלבד, מנגד ארה"ב מימנה מחקר ארוך טווח(. על מנת לחולל 
שינוי אמיתי ידרש לא רק לפרסם שיטות עבודה טובות באופן טוב יותר אלא גם לפתח כלים 

 ומתודולוגיות, שיכולים להיות מיושמים בינלאומית על בסיס התנדבותי.
 

 חזרה לתוכן              מקורות 

 
[1] ICOM’s basic definition of a museum - currently under review. 
http://icom.museum/definition.html. 
 
[2]  European Commission, 2000, Cultural Statistics in the EU: Final Report of the 
LEG, Eurostat Working Paper, European Commission. 
http://www.utexas.edu/cofa/unesco/documents/FINALREP.DOC.   
 
[3] European Group of Museum Statistics (EGMUS): A Guide to Museum Statistics in 
Europe. 2003.  (At time of writing (August 2004) not available on the web.) 
 
[4] Position and resources - international fact finding survey on national/federal 
archives by Chiyoko Ogawa (paper given at International Conference of the Round 
Table on Archives (CITRA) in Marseille, 13-16 November, 2002) 
http://www.ica.org/new/citra.php?pcitraprogramid=15&plangue=eng 
Les archives nationals et fédérales: systèmes, problèmes et perspectives by Paula 
Carucci in Proceedings of the 26th International Conference of the Round Table on 
Archives, Madrid 1989. Published by the International Council on Archives, Rome 
1991. Pages 25-95. (not on the web). 
 
[5]  Public Services Quality Group 
http://www.nationalarchives.gov.uk/archives/psqg/parties.htm  
 
[6] Methven, Patricia et al: Measuring Performance. Society of Archivists,  1993. 
ISBN 0 902886 45 2.  
 
[7] National Archives and Records Administration (NARA). Reports. 
http://www.archives.gov/about_us/strategic_planning_and_reporting/annual_perfor
mance_reports.html 
 
[8] EC Telematics Programme EQUINOX Project http://equinox.dcu.ie/  
 

http://icom.museum/definition.html
http://www.utexas.edu/cofa/unesco/documents/FINALREP.DOC
http://www.ica.org/new/citra.php?pcitraprogramid=15&plangue=eng
http://www.nationalarchives.gov.uk/archives/psqg/parties.htm
http://www.archives.gov/about_us/strategic_planning_and_reporting/annual_performance_reports.html
http://www.archives.gov/about_us/strategic_planning_and_reporting/annual_performance_reports.html
http://equinox.dcu.ie/
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[9] Bertot, J.C., McClure, C.R., and Ryan, J., Statistics and Performance Measures for 
Public Library Networked Services. Chicago, IL: American Library Association, 2001. 
ISBN: 0-8389-0796-2. (Introduces the issues related to new electronic service 
performance measurement.) (Description and contents list  only available on the web 
http://www.alastore.ala.org/SiteSolution.taf?_sn=catalog2&_pn=product_detail&_op
=797 
McClure, Charles R. and Bertot, John C.:  Developing National Data Collection Models 
for Public Library Network Statistics and Performance Measures. 2001.  
http://www.ii.fsu.edu/getAbstract.cfm?pageID=9&abstractID=3&projectID=8  
Developing National Library Network Statistics & Performance Measures 
http://www.albany.edu/~imlsstat/  
 
[10] The American Association of Museums. Peer review. 
http://www.aam-us.org/programs/peer_reviewer/index.cfm.  
 
[11] The (UK) South Eastern Museums Service. Benchmarking Support. 
http://www.museums.bedfordshire.gov.uk/bestvalue/benchmark/info3.html  
 
[12] IMLS (Institute of Museum and Library Services): Perspectives on Outcome 
Based Evaluation for Libraries and Museums. 
http://www.imls.gov/pubs/pdf/pubobe.pdf  
 
[13] Inspiring Learning for All  
http://www.inspiringlearningforall.gov.uk/default.aspx?flash=true  
 
[14] The Outcomes Toolkit  
http://ibec.ischool.washington.edu/ibecCat.aspx?subCat=Outcome%20Toolkit&cat=T
ools%20and%20Resources   
 
[15] VITAL: The Value and Impact of IT Access in Libraries  
http://www.mmu.ac.uk/h-ss/cerlim/projects/vital.htm 
 
[16] LONGITUDE II: Library Networking Impact Toolkit for a User-Driven 
Environment http://www.cerlim.ac.uk/projects/longitude/index.php 
 
[17] PLUS (Public Library User Surveys) 
http://www.ipf.co.uk/plus/eplus/default.htm 
 
[18] The 2002 PSQG (Public Services Quality Group) survey of visitors to UK archives 
is available on the web both through PLUS 
(http://www.ipf.co.uk/plus/psqg/default.htm) and through the National Archives site 
(http://www.nationalarchives.gov.uk/archives/psqg/survey.htm). 
 
[19] Eurostat has inserted questions relevant to the cultural heritage sector in to the 
Eurobarometer survey, including questions on museum and library use.  
http://europa.eu.int/comm/public_opinion/standard_en.htm  
 

http://www.alastore.ala.org/SiteSolution.taf?_sn=catalog2&_pn=product_detail&_op=797
http://www.alastore.ala.org/SiteSolution.taf?_sn=catalog2&_pn=product_detail&_op=797
http://www.ii.fsu.edu/getAbstract.cfm?pageID=9&abstractID=3&projectID=8
http://www.albany.edu/~imlsstat/
http://www.aam-us.org/programs/peer_reviewer/index.cfm
http://www.museums.bedfordshire.gov.uk/bestvalue/benchmark/info3.html
http://www.imls.gov/pubs/pdf/pubobe.pdf
http://www.inspiringlearningforall.gov.uk/default.aspx?flash=true
http://ibec.ischool.washington.edu/ibecCat.aspx?subCat=Outcome%20Toolkit&cat=Tools%20and%20Resources
http://ibec.ischool.washington.edu/ibecCat.aspx?subCat=Outcome%20Toolkit&cat=Tools%20and%20Resources
http://www.mmu.ac.uk/h-ss/cerlim/projects/vital.htm
http://www.cerlim.ac.uk/projects/longitude/index.php
http://www.ipf.co.uk/plus/eplus/default.htm
http://www.ipf.co.uk/plus/psqg/default.htm
http://www.nationalarchives.gov.uk/archives/psqg/survey.htm
http://europa.eu.int/comm/public_opinion/standard_en.htm
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[20] Quality - Statistics and performance evaluation: Standards/projects 
http://www.iso.org/iso/en/CatalogueListPage.CatalogueList?COMMID=1792&תוכןlist
=ALL   
 
[21] Analog. http://www.analog.cx/ 
 
[22] Robertson, James: The Value of Web Statistics. 28 August 2001.  
http://www.steptwo.com.au/papers/webstats/index.html  
 
[23] “Why Web statistics are (worse than) meaningless”.  
http://www.goldmark.org/netrants/webstats/ 
 
[24] COUNTER (Counting Online Usage of networked Electronic Resources) 
http://www.projectcounter.org/  
 
[25] McClure, Charles R. and Bertot, John C.:  Developing National Data Collection 
Models for Public Library Network Statistics and Performance Measures. 2001.  
http://www.ii.fsu.edu/getAbstract.cfm?pageID=9&abstractID=3&projectID=8  
 
[26] Developing National Library Network Statistics & Performance Measures 
http://www.albany.edu/~imlsstat/  
 
[27] The E-metrics project http://www.arl.org/stats/newmeas/emetrics/   
 
[28] Urban Libraries Council (USA) http://www.urbanlibraries.org/index.html   
 
[29] National Center for Education Statistics (NCES). Library Statistics Program. 
Compare public libraries. 
http://www.nces.ed.gov/surveys/libraries/publicpeer/  
 
[30] National Center for Education Statistics (NCES). Library Statistics Program. 
Compare academic libraries.  
http://www.nces.ed.gov/surveys/libraries/academic.asp. 
  

 חזרה לתוכן  ביבליוגרפיה 

 )חלק זה מכיל עבודות שלא בהכרח הוזכרו בטקסט(

 
Fuegi, D. Who Needs Statistics? : A note on the Libecon Project, Cultivate 
Interactive, issue 9, 7 February 2003.  
http://www.cultivate-int.org/issue9/libecon/  
  
Moore, N. Measuring the Performance of Public Libraries: a Draft Manual. Paris, 
General Information Programme and UNISIST, UNESCO, January 1989. (This is a 
commendably comprehensive work; its language is straightforward and clear.) 
 
Ward, Suzanne; Sumsion, John; Fuegi, David; Bloor, Ian. Library Performance 
Indicators and Library Management Tools. Luxembourg, European Commission DG-

http://www.iso.org/iso/en/CatalogueListPage.CatalogueList?COMMID=1792&scopelist=ALL
http://www.iso.org/iso/en/CatalogueListPage.CatalogueList?COMMID=1792&scopelist=ALL
http://www.analog.cx/
http://www.steptwo.com.au/papers/webstats/index.html
http://www.goldmark.org/netrants/webstats/
http://www.projectcounter.org/
http://www.ii.fsu.edu/getAbstract.cfm?pageID=9&abstractID=3&projectID=8
http://www.albany.edu/~imlsstat/
http://www.arl.org/stats/newmeas/emetrics/
http://www.urbanlibraries.org/index.html
http://www.nces.ed.gov/surveys/libraries/publicpeer/
http://www.nces.ed.gov/surveys/libraries/academic.asp
http://www.cultivate-int.org/issue9/libecon/
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XIII-E3, 1995. (Final report of the PROLIB Project, otherwise known as "The Toolbox 
Study". A "ground clearing" study aimed 
(1) to survey the state of library performance measurement across Europe,  
(2) to recommend priorities for further development, and  
(3) to produce a toolbox of performance measures and indicators applicable and 
important for all types of library in Europe. 
 
Van House, Nancy A; Lynch, Mary Jo; McClure, Charles R; Zweizig, Douglas L; 
Rodger, Eleanor Jo. Output Measures for Public Libraries: A Manual of Standardized 
Procedures. Second edition. Chicago, America Library Association, 1987. (A classic 
and formative text which has served to introduce sampling measurements of output 
to library managers worldwide.)  
 
Van House, Nancy A; Weil, Beth T; McClure, Charles R. Measuring Academic Library 
Performance: A Practical Approach. Chicago, American Library Association, 1990. 
(Following the manual for public libraries one year later, this is also a classic and 
formative text which has served to introduce sampling measurements of output to 
library managers worldwide.)  
 

 חזרה לתוכן  קישורים 

 

 הקדמה:
 ה להציג שיטות עבודה טובות והוא כולל חומרים שהנם:מטרת חלק ז

 זמינים מבחינה לשונית ודרך האינטרנט 

 ן(מפורסמים ובשימוש )לא פיילוטים בקנה מידה קט 
 

 בו בזמן כללנו:

 פרויקטים אחדים שאנו מאמינים שיש להם פוטנציאל רב להיות משפיעים 

 .חומרים בשפות שאינן אנגלית אם לשירות/פעילות יש פוטנציאל ניכר 
 

שמנו דגש על חומר אירופאי אבל הכללנו חומר חשוב ללא תלות במוצאו. לדוגמא, הסטטיסטיקות של 

 הנן אמריקאיות אבל http://web.syr.edu/~jryan/infopro/stats.html site ספרית ג'ו ריאן 
מצוינות למידע ומדדי סטטיסטיקות של ספריות. נכללו קישורים, ביבליוגרפיה נרחבת ומקורות 

וספריות בית ספר כמו גם מספר של קישורים למקורות  בסטטיסטיקה של האקדמיה, מוזיאונים
 סטטיסטים של ספריות אירופאיות.

 
 בינלאומי

The International Federation of Arts Councils and Culture Agencies (IFACCA) 
  לסקירה עדכנית טובה על הבעיות בתחום של סטטיסטיקות תרבותיות בינלאומיות, כולל

 Madden, Christopher: Making Cross-country Comparisons of: ביבליוגרפיה ראה
Cultural Statistics: Problems and Solutions. June 2004. 

http://www.ifacca.org/files/1Background.pdf 
 ( המתאר עבודה עכשוית ומשאבים 2004ול סמנים סטטיסטים למדיניות אמנות: דיון )י

גלובלים לסמני תרבות, בוחן מספר סוגיות אנליטיות וסוגיות תיאום ןמציע הצעות לכיוונים 

 ArtsPolicy.pdfhttp://www.ifacca.org/FILES/StatisticalIndicatorsעתידיים. 
 

 כוללים: לאומייםסקרים סטטיסטים בינלאומיים של ארכיונים 
 

 

http://web.syr.edu/~jryan/infopro/stats.html
../../../../Local%20Settings/Local%20Settings/Temporary%20Internet%20Files/Content.IE5/WINDOWS/TEMP/site
../../../../Local%20Settings/Local%20Settings/Temporary%20Internet%20Files/Content.IE5/WINDOWS/TEMP/site
http://www.ifacca.org/files/1Background.pdf
http://www.ifacca.org/FILES/StatisticalIndicatorsArtsPolicy.pdf
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 Position and resources: international fact finding survey on national/federal 
archives by Chiyoko Ogawa (paper given at  International Conference of the 
Round Table on Archives (CITRA) in Marseille, 13-16 Nov. 2002) 
http://www.ica.org/new/citra.php?pcitraprogramid=15&plangue=eng 

 Les archives nationals et fédérales: systèmes, problèmes et perspectives by 
Paula Carucci in Proceedings of the 26th International Conference of the Round 
Table on Archives, Madrid 1989. Published by the International Council on 
Archives, Rome 1991. Pages 25-95. (not on the web). 

 
Unesco Institute for Statistics 
הנה כעת תחת בדיקה מחודשת והיא השהתה זמנית את כל   UISתוכנית התרבות והתקשורת של 

 . 2004אוספי הנתונים עד לסיום התהליך. צפוי כי אוסף נתונים חדש יושק בסוף 

http://www.uis.unesco.org/ev_en.php?ID=3754_201&ID2=DO_TOPIC  
 

 אירופה

LIBECON 
 האתר לסטטיסטיקות של ספריות אירופאיות לכל מגזרי הספריות, כולל ספריות ציבוריות. 

http://www.libecon.org 
 

EQUINOX  
, של טלקומוניקציה ומידע ממוחשב צירוף - Telematicsפרויקט הממומן תחת תוכנית הטלמטיקס )

המתרגם( לספריות של הנציבות האירופאית. הוא מטפל בצורך של כל הספריות לפתח ולהשתמש 
בשיטות למדידת ביצועים בסביבה המרושתת והאלקטרונית החדשה לצד מדדי ביצועים מסורתיים, 

ל מדדי ביצועים לשירותי ולבצע שיטות אלו בתוך מסגרת של ניהול איכות. הפרויקט הוליד סדרה ש

 http://equinox.dcu.ie/ספריה אלקטרונים.  
 
CAMILE Concerted Action on Management Information for Libraries in Europe  

CAMILE ים היתה פעולה מרוכזת שנתמכה על ידי הטלמטיקס למגזר הספריות של תכנית היישומ
תוכננה על מנת להפיץ ולקדם תוצאות משותפות  CAMILEבטלמטיקס של הנציבות האירופאית. 

. MINSTREL -ו EC DECIDE, DECIMAL, EQLIPSE, -שלארבעה פרויקטים שנתמכו על די ה
הנה לפתח מודלים וכלים לתמיכה בקבלת החלטות בספריות  מטרת כל אחד מפרויקטי מחקר אלו

ות ייחודיות לסוגיות ואתגרים, אשר ספרנים באירופה פוגשים בסביבה באירופה, ולספק תובנ

 http://www.staff.dmu.ac.uk/ העכשווית.  
 

 הרפובליקה הצ'כית

Archives Direction Division of the Ministry of Interior of the Czech Republic   
, ארכיונים נכללים בפרויקט 2004שמיות היסטוריות על ארכיונים לא נשמרו. משנת סטטיסטיקות ר

EUROSTATשל   "  Finances in Culture באחריות משרד הסטטיסטיקה הצ'כי. סטטיסטיקות ,"
פנימיות יכולות להתקבל מדוחות שנתיים של ארכיונים אינדיבדואלים, הרישומים שלהם מוחזקים על 

. 2003-2001ארכיונים, ומהתוצאות של סקר המצאי הכללי שהתבצע בשנים ידי חטיבת הכוונת ה

http://www.mvcr.cz     
 

The National Information and Consulting Centre for Culture - statistics  
http://ipos-mk.cz/st_statistika.asp    
 

 
 דנמרק

Danish National Library Authority 

http://www.ica.org/new/citra.php?pcitraprogramid=15&plangue=eng
http://www.uis.unesco.org/ev_en.php?ID=3754_201&ID2=DO_TOPIC
http://www.libecon.org/
http://equinox.dcu.ie/
http://www.staff.dmu.ac.uk/
http://www.staff.dmu.ac.uk/
http://www.mvcr.cz/
http://www.mvcr.cz/
http://ipos-mk.cz/st_statistika.asp
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סיכום של סטטיסטיקות של הספריה הלאומית הציבורית )עדכני, בחינם, ללא רישום וללא שתילת 

 p://www.bs.dk/index.ihtmlhtt"עוגיות"( זמין באתר. האתר מוצג באנגלית. מודל חיקוי. 

 
 אסטוניה

Library statistics 
סיפק  LibEcon , אבל פרויקט1970אסטוניה אוספת נתוני סטטיסטיקות של ספריות מאז שנת 

הנחיות חדשות לפיתוח וסטנדרטיזציה, והאמצעי להשוואה עם מדינות אירופאיות אחרות נמצא יעיל 

 http://www.nlib.ee/inglise/lib/libstat.htmlבמיוחד. 

 
Estonian Public Library statistics  

 http://nlib.ee/rkogud/rstat.htmlניתוחים המפורסמים בכל שנה. 
 

Financial benchmarking 
ל פעולות מסייעות, כגון בנצמרקינג סטטיסטי, מדגימה את המודעות הגדלה לצבירת ההתפתחות ש

ערך רב יותר מארכיונים סטטיסטים. אב טיפוס פועל המשמש כלי לבנצ'מרקינג פיננסי פותח לספריות 
 אינדיבידואליות באסטוניה, וניתן לאמצו לשימוש במדינות אחרות.

http://www.libecon.org/millenniumstudy/default.asp 
 

 פינלנד

Statistics of Public Libraries in Finland 
בסיס נתונים בשלוש שפות )פינית, שוודית ואנגלית( המתוחזק על ידי משרד החינוך. הסטטיסטיקות 

 http://tilastot.kirjastot.fi/ 0012.-ו 2000, 1999הזמינות כעת הנן לשנים 
 

 גרמניה

German Library Statistics 
ישנה תוכנית ארצית למדידת ביצועים של כל סוגי הספריות הגרמניות. תוכנית סטטיסטית זאת הנה 

ל אין חלופה ארצית אחרת ישנה יחסית והושמעה נגדה ביקורת שהיא לא יעילה ומיושנת, אב

 http://www.bibliotheksstatistik.de/שהתקבלה. 

 
Bertelsmann Foundation 

הקרן פרסמה תרגיל בנצ'מרקינג של ספריות צבוריות. הוא יורחב בקרוב על מנת לכלול  1999בשנת 

 bibliotheksindex.de-http://www.bix/ספריות מחקר. 
 

Bertelsmann Stiftung Bix 
 http://www.stiftung.bertelsmann.de/בנצ'מרקינג )מטרי ותהליך(. 

 
 נורווגיה

ABM-utvikling 
Statistikk 

קות של ספריות ציבוריות ומחקר ושל מוזיאונים. שיטה חדשה להגשת ועיבוד נתונים מיושמת סטיסטי
 . נתונים על ארכיונים יוטמעו בשלב הבא. )נורבגית בלבד(. 2004מאז דצמבר 

http://www.abm-utvikling.no/prosjekter/Interne/ABM/Statistikk/index.html  
Kvalitets- og Resultat-indikatorer for Bibliotek 

 )נורבגית בלבד(.  2004הצעה לסמני ביצועים לספריות נורווגיות. 

http://www.abm-utvikling.no/faghjornet/dokumenter/kvalitetsindikatorer.pdf  
 

 פולין

 http://www.stat.gov.pl  -נתונים סטטיסטים, הקשורים לספריות ציבוריות ומוזיאונים זמינים באתר
 -ם באתר נתונים סטטיסטים, הקשורים לארכיונים זמיני

 http://www.archiwa.gov.pl/?CIDA=152 

http://www.bs.dk/index.ihtml
http://www.nlib.ee/inglise/lib/libstat.html
http://nlib.ee/rkogud/rstat.html
http://www.libecon.org/millenniumstudy/default.asp
http://tilastot.kirjastot.fi/
http://www.bibliotheksstatistik.de/
http://www.bix-bibliotheksindex.de/
http://www.stiftung.bertelsmann.de/
http://www.abm-utvikling.no/prosjekter/Interne/ABM/Statistikk/index.html
http://www.abm-utvikling.no/faghjornet/dokumenter/kvalitetsindikatorer.pdf
http://www.stat.gov.pl/
http://www.stat.gov.pl/
http://www.archiwa.gov.pl/?CIDA=152
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 , הזמין באתר Public Libraries in Figuresהספריה הלאומית בוורשה מכינה פרסום בשם 

http://www.bn.org.pl/BPL_2002/BPL_2002_cover_eng.htm  
 

 ספרד

Estadística de bibliotecas públicas españolas  
 Estadística -נמצא ה Subdirectorate General)באתר תיאום הספריות בתת מחלקה הכללית )

de bibliotecas públicas españolas ,רים על ידי איזו אוסף כללי המספק נתונים שנאספו

סטטיסטיקות  -"מידע ותיעוד ISO 2789 אוטונומיים בהתבסס על שאלון אחד, בעקבות הסטנדרט 
בינלאומיות של ספריות". מקורות סטטיסטים אחרים הנם הסטטיסטיקות של הספריות הלאומיות, 

 Estadísticas de -( ב.I.N.Eאשר מאוגדות כל שנתיים על ידי מוסד הסטטיסטיקה הלאומי )
bibliotecas.שלו 

http://www.mcu.es/bibliotecas/jsp/marcosAncho.jsp?id=40  
 

Estadística de Museos y Colecciones en España  
תת המחלקה ו הסטטיסטיקות של מוזיאונים ואוספים בספרד נאספים על ידי משרד הסטטיסטיקה

של המוזיאונים הלאומים במשרד התרבות בשיתוף עם האיזורים האוטונומיים ומשרד  הכללית
ההגנה. בנוסף, ישנו מדריך מוזיאונים ואוספים ספרדיים באינטרנט, המציע סטטיסטיקות המיוחסות 

 .2000לשנת 

http://www.mcu.es/jsp/plantilla.jsp?id=42&area=estadisticas   
 

Archive Statistics 
(, מחלקה CIDAסטטיסטיקות של ארכיונים מבוצעות על ידי המרכז למידע ולתיעוד הארכיונים )

 -השייכת לתת המחלקה הכללית של הארכיונים הלאומיים במשרד התרבות, והם מפורסמות על ידי ה
INE. 

 
Programa de Análisis de Bibliotecas (PAB). 

קרן ברטלסמן בספרד מתאמת ומממנת תוכנית ניתוח ספריות זו בנושא ניהול ספריות ומדדי ביצועים. 
 מטרת הפרויקט לפתח מתודולוגית הערכה על מנת לאפשר קבלת החלטות לגבי השירותים

http://www.fundacionbertelsmann.es/pab/ 
 

Travesía, Subdirectorate General of Library Co-ordination 
 Las באתר ניתן למצוא סיכום של סטטיסטיקות ארציות של ספריות ציבוריות שנאסף בדף "

bibliotecas públicas en España, una realidad abierta" 

http://travesia.mcu.es/estadisticas1.asp 
 

 בריטניה
 ממשלה

בבריטניה הממשלה דורשת מרשויות מקומיות )המנהלות ספריות ציבוריות, משרדי רשומות ציבוריים 
 ומוזיאונים רבים( למדוד את ביצועיהם. 

 ל שירותים אינדיבדואלים, שלנסות לעמוד במטרות  כל רשות צריכה - התמורה הטובה ביותר
כולל שירותי תרבות. מטרות כוללות מספר ביקורים בספריות ציבוריות, אחוז משתמשי 
הספריות הציבוריות שמצא ספר/מידע שרצה, מספר הביקורים/שימושים במוזיאונים 

יאון בקבוצה )שימושים כוללים ביקורים באתרי אינטרנט ומספר התלמידים המבקרים במוז
המאורגנת על ידי בית הספר(, אחוז התושבים המרוצה משירותי התרבות של הרשות 
המקומית, כולל ספריות, מוזיאונים ופעולות אמנות וכו'. תחת התמורה הטובה ביותר ביותר 
הרשות מעריכה את איכות, עלות וביצועי שירותיה על ידי שימוש במתדולוגיה קבועה, הידועה 

( עם משתמשי השירות ולא משתמשים, Consulting: התיעצות )C-עת הגם בשם ארב

( ביצועים לאחרים המספקים שירותים זהים או דומים, אתגור Comparingהשוואת )

(Challenging( הסיבה והדרך שהשירות מסופק והתחרות )Competing על ידי הערכת )
 התחרותיות של השירות כנגד אמצעי הספקה אחרים.

http://www.bn.org.pl/BPL_2002/BPL_2002_cover_eng.htm
http://www.mcu.es/bibliotecas/jsp/marcosAncho.jsp?id=40
http://www.mcu.es/jsp/plantilla.jsp?id=42&area=estadisticas
http://www.fundacionbertelsmann.es/pab/
http://travesia.mcu.es/estadisticas1.asp
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 ועים כוללתהערכת ביצ (Comprehensive Performance Assessment- (CPA -  בעוד
מסתכלת על היכולת  CPAשהתמורה הטובה ביותר מסתכלת על השירות האינדיבידואלי, 

הכללית של הרשות להשתפר. נעשה שיפוט על ידי ועדה מבקרת של ביצועים המועצה 
ני, חלש, או גרוע. והרשות מדורגת לאחת מחמש קטגוריות, מצוין, טוב, בינו

/commission.gov.uk-http://www.audit 

 
The Accreditation Scheme for Museums in the United Kingdom: Accreditation 

Standard 
מה לאומית , מציב סטנדרטים בעלי הסכ2004, שהושק בנובמבר MLA-תרשים ההסמכה של ה

 http://www.mla.gov.uk/documents/accreditation_standard.pdfלמוזיאונים בריטיים. 
 

(CIPFA) 
Chartered Institute of Public Finance and Accountancy (CIPFA) 

להוריד סטטיסטיקות של הספריות הציבוריות הבריטיות והארכיונים המקומיים באתר זה ניתן למצוא ו

 http://www.cipfastats.net/. אבל רק על ידי הרשמההבריטיים 

 
Cultural Trends 

Cultural Trends הוא 1989-מספק ניתוח מעמיק של סטטיסטיקות המגזר התרבותי החל מ .
מתמקד במגמות מפתח בתוך התחום של תרבות חומרים, מדיה, אמניות הבמה וסביבה היסטורית, 
וכולל כיסוי של סוגיות אשר משפיעות על המגזר כשלם, כמו אינטרנט, עוני וגישה לאמנות, ומימון. 
 כתב עת זה מכיל מאמר מקיף על מצב הסטטיסטיקות של הארכיונים בבריטניה. מדינות אחרות

 inChris Pickford: Archives: a Statistical Overview יכולות לזהות חלק מהקשיים המתוארים. )
Cultural Trends no.48, 2002.  pp.4-36..) 

  
Department for Culture, Media and Sport 

Public Library Service Standards 
http://www.culture.gov.uk/NR/rdonlyres/ew4ob736q3yuydouvxx4whrlypftajwunbi4c7
bi64ah6rahyrpi5csbym23xwsqyuhlc3c4qdeyr3eqmeaccrjh6qd/PUBLICLIBRARYSERVIC
ESTANDARDSFINAL1OCTOBER.pdf  

במטרה להחליף את הסטנדרטים, אשר היו בשימוש  2004סטנדרטים חדשים אלו הוצעו באוקטובר 
 (טנדרטים והערכהס -ספריות ציבוריות מקיפות, יעילות ומודרניות )כלומר,  2001מאז 

http://www.culture.gov.uk/PDF/libraries_pls_assess.pdf). 
 שניהם ראויים לקריאה

 
IPF Public Library Benchmarking Club 

 http://www.ipf.co.uk/benchmarkingבנצ'מרקינג )מטרי ותהליך(. 
 

Inspiring Learning for All 
או ספריה נגישים וכוללים, אשר מעודדים ותומכים בלמידה. מאפשר  מתאר כיצד נראה מוזיאון, ארכיון

למשתמש למצוא מה לומדים אנשים העושים שימוש בשירות שלו, להעריך עד כמה מופעלות שיטות 
 עבודה מוצלחות התמיכה בלמידה, ולשפר את העבודה הנעשית. 

http://www.inspiringlearningforall.gov.uk/default.aspx?flash=true 
 
 

Learning Impact Research Project (LIRP) 
( פיתחה תרשים MLAמחקר מוסמך על ידי משאבים: מועצת המוזיאונים, ארכיונים וספריות )כיום 

 יאונים, ארכיונים וספריות. למציאת עדות לתוצאות ולהשפעה של למידה במוז

http://www.resource.gov.uk/documents/lirpanalysis.pdf 
 

The Library & Information Statistics Unit 

http://www.audit-commission.gov.uk/
http://www.mla.gov.uk/documents/accreditation_standard.pdf
http://www.cipfastats.net/
http://www.culture.gov.uk/NR/rdonlyres/ew4ob736q3yuydouvxx4whrlypftajwunbi4c7bi64ah6rahyrpi5csbym23xwsqyuhlc3c4qdeyr3eqmeaccrjh6qd/PUBLICLIBRARYSERVICESTANDARDSFINAL1OCTOBER.pdf
http://www.culture.gov.uk/NR/rdonlyres/ew4ob736q3yuydouvxx4whrlypftajwunbi4c7bi64ah6rahyrpi5csbym23xwsqyuhlc3c4qdeyr3eqmeaccrjh6qd/PUBLICLIBRARYSERVICESTANDARDSFINAL1OCTOBER.pdf
http://www.culture.gov.uk/NR/rdonlyres/ew4ob736q3yuydouvxx4whrlypftajwunbi4c7bi64ah6rahyrpi5csbym23xwsqyuhlc3c4qdeyr3eqmeaccrjh6qd/PUBLICLIBRARYSERVICESTANDARDSFINAL1OCTOBER.pdf
http://www.culture.gov.uk/PDF/libraries_pls_assess.pdf
http://www.ipf.co.uk/benchmarking
http://www.inspiringlearningforall.gov.uk/default.aspx?flash=true
http://www.resource.gov.uk/documents/lirpanalysis.pdf
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LISU  .מפרסם אוספים של מידע סטטיסטי על ספריות ולספרניםLISU Annual Library Statistics 
משרטט ניתוחי מגמות בספריות ציבוריות וספריות אקדמיות בבריטניה. סיכום של הנושא לשנת 

טיקות של הנו דוגמא שנתית מסטטיס LIST -מצא ברשת. הנ 1992-2002המכסה את השנים  2003
י ספר( והוא זמין ספריות בריטיות מכל המגזרים )ציבוריות, אקדמיות , מיוחדות, לאומיות ושל בת

 . 1997-2003בחינם ברשת עבור השנים 

http://www.lboro.ac.uk/departments/dils/lisu/index.html 
 

MIEL: Management Information for the Electronic Library 
בהתפתחות ספריות והספרות הקשורה, ומציע מדדי ביצועים לספריה  סוקר מגמות עכשוויות

אלקטרונית מרושתת. אחד הפרקים מסכם באופן מועיל טקסטים והוראות הפעלה קודמים. בעיקר 

 ls/studieshttp://www.ukoln.ac.uk/dlis/mode/מבוסס על ספריות אקדמיות. 
 

Performance measures 
טבלאות אלו הנן התוצאות של סקירה השוואתית של מספר מסמכי מפתח בנושא מדדי ביצועים 

 והיא בוצעה על ידי ג'ון סומיסון. DECIDEלספריות. הסקירה הנה ביוזמת פרויקט 

http://www.staff.dmu.ac.uk/~camile/matrices/intro.htm#top 
 

The People’s Network 
מליון  170הספריות הציבוריות הבריטיות לרשת האינטרנט בעלות של  4,300הפרויקט קישר את כל 

 -( וNOF) New Opportunities Fundלירות סטרלינג.  הפרויקט נוהל על ידי שותפות בין 
Resource: The Council for Museums, Archives and Libraries  כיום(MLA (  האתר ישמש .

 לפרסום תוצאות על ידי שימוש במקרי מבחן. 

http://www.peoplesnetwork.gov.uk/impact/index.asp 
 

Standardised questionnaires 
PLUS (Public Library User Survey) 

/http://www.ipf.co.uk/plus 
PLUS (archives) 

( של סקר משתמשים בארכיונים הבריטים המכסה 2002התוצאות המפורסמות המאוחרות ביותר )
 תשובות ארציות. 12000

http://www.ipf.co.uk/plus/psqg/default.htm and 
http://www.nationalarchives.gov.uk/archives/psqg/survey.htm 

Society of Archivists 
Best Practice guidelines: No 1 Measuring Performance by Patricia Methven et al 
(1993) iii + 72pp. ISBN 0 902886 45 2. Not available online – for details see 
http://www.archives.org.uk/content.asp?id=290   
 

Visitors to Museums and Galleries 2004  
עבור  MORIסקר מקיף של אחוזי שביעות רצון ומספר מבקרים במוזיאונים בבריטניה, בוצע על די 

MLA . .doc2http://www.mla.gov.uk/documents/mori_visitors_v 
 
 
What did you learn at the museum today? The evaluation of the impact of the 
Renaissance in the Regions Education Programme in the three Phase 1 Hubs 

(August, September and October 2003). July – February 2004. 
קד ארצי בקנה מידה גדול למתמ, הנו מחקר חדשני והנו המחקר הMLA-מחקר זה, במימון ה

בתוצאות הלמידה של ביקורי בתי ספר במוזיאונים בשלושה איזורים באנגליה, תוך שימוש בקונספט 
 של תוצאות למידה גנריות. 

http://www.mla.gov.uk/documents/id1185exec.pdf  
http://www.mla.gov.uk/documents/id1185repa.pdf  

http://www.lboro.ac.uk/departments/dils/lisu/index.html
http://www.ukoln.ac.uk/dlis/models/studies/
http://www.staff.dmu.ac.uk/~camile/matrices/intro.htm#top
http://www.peoplesnetwork.gov.uk/impact/index.asp
http://www.ipf.co.uk/plus/
http://www.ipf.co.uk/plus/psqg/default.htm
http://www.nationalarchives.gov.uk/archives/psqg/survey.htm
http://www.archives.org.uk/content.asp?id=290
http://www.mla.gov.uk/documents/mori_visitors_v2.doc
http://www.mla.gov.uk/documents/mori_visitors_v2.doc
http://www.mla.gov.uk/documents/id1185exec.pdf
http://www.mla.gov.uk/documents/id1185repa.pdf
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http://www.mla.gov.uk/documents/id1185repb.pdf  
http://www.mla.gov.uk/documents/id1185repc.pdf 
http://www.mla.gov.uk/documents/id1185repd.pdf  
 

 ארה"ב
 ישנם מספר אתרים אמריקאים לדוגמא, המכסים את הספריות הציבוריות ומגזרים אחרים. 

 
ARL Statistics site  

אתר אינטרקטיבי בו המשתמש יכול לבחור משתנים, לדרג ספריות, לייצר יחסים ומדדים, ולהציג 
 ASCIIנתונים באופן גרפי. ניתן להוריד נתונים גולמיים בפורמט 

http://fisher.lib.virginia.edu/newarl/  
 Interactive Peer Group Comparisons through the Web מתואר במאמר

http://www.arl.org/newsltr/197/peergroup.html 
 

Institute of Museum and Library Services 
 אתר חשוב עם מספר סקרים ודו"חות רלוונטים. 

Important site with some relevant surveys and reports. 
http://www.imls.gov/about/index.htm 
 

International Coalition of Library Consortia (ICOLC) 
הנחיות למדדים סטטיסטים לשימוש במשאבים עם אינדקס מבוסס אינטרנט, מתומצתים ובעלי טקסט 

 ( 1998מלא )נובמבר 

http://www.library.yale.edu/consortia/webstats.html 
 
 

National Center for Education Statistics (NCES) 
 תוכנית סטטיסטיקות של ספריות: ספריות ציבוריות

http://nces.ed.gov/surveys/libraries/Public.asp 
 

National Commission on Libraries and Information Science (NCLIS) 
 http://www.nclis.gov/statsurv/statsurv.htmlסטטיסטיקות וסקרים  

 
Outcomes Toolkit 

 מאפשר לשירותים מקומיים להיות מעורבים למעשה בהערכה מבוססת תוצאות 

http://ibec.ischool.washington.edu/ibecCat.aspx?subCat=Outcome%20Toolkit&cat=T
ools%20and%20Resources 
 
 
 
 

 חזרה לתוכן העניינים

http://www.mla.gov.uk/documents/id1185repb.pdf
http://www.mla.gov.uk/documents/id1185repc.pdf
http://www.mla.gov.uk/documents/id1185repd.pdf
http://fisher.lib.virginia.edu/newarl/
http://www.arl.org/newsltr/197/peergroup.html
http://www.imls.gov/about/index.htm
http://www.library.yale.edu/consortia/webstats.html
http://nces.ed.gov/surveys/libraries/Public.asp
http://www.nclis.gov/statsurv/statsurv.html
http://ibec.ischool.washington.edu/ibecCat.aspx?subCat=Outcome%20Toolkit&cat=Tools%20and%20Resources
http://ibec.ischool.washington.edu/ibecCat.aspx?subCat=Outcome%20Toolkit&cat=Tools%20and%20Resources
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 הנחיות קלימרה

שפטיות וסוגיות של סוגיות מ
 זכויות

 
 

  תוכן 

 
 סוגיות הנכללות בהנחיות אלו:

 זכויות יוצרים
 זכויות יוצרים והשפעתן על גישה

 ציבורית השאלההשפעות של זכויות יוצרים על 
 זכויות יוצרים ומערכות הגנה טכניות

 צוי זכויות קנין רוחניאכיפה של 
 אגודות רישוי משותפות

 מאגרי נתונים
 (Metadataזכויות קנין רוחני בנתוני על )

 זכויות יוצרים, שמירה בארכיון ושימור
 הנחיות לדיגיטציה

 הגנת נתונים ופרטיות
 שיתוף בנתונים

 חופש המידע
 שימוש חוזר במידע במגזר הציבורי

 (Commerce-e) מסחר אלקטרוני
 נגישות לאנשים מוגבלים

יות משפטיות הנוגעות לאבטחה ומקוריות נידונות בהנחיות בנושא אבטחה. אף אחד מפרקי גסו
ההנחיות אינו מהווה או מתכוון להחליף יעוץ משפטי. יעוץ כזה צריך להיות מבוקש כאשר ובזמן 

 הצורך. 
 

 

 חזרה לתוכן סוגיות מדיניות 

 

האיחוד האירופי אימץ מספר גדול של הנחיות שמטרתן לעודד את הפיתוח של חברת מידע. בנוסף, 
הוא הוציא לאור מסמכי דיון וארגן מספר ועידות ושימועים בנושא. ליוזמות רבות של האיחוד האירופי 

 ישנה חשיבות עבור מוזיאונים, ספריות וארכיונים.
 

 יות אלו מיועדות לקובעי המדיניות במוזיאונים, ספריות וארכיונים וכוונתן להבטיח בחינת הסוגיותהנח
החשובות ועידוד דרך פעולה מוצלחת. הן מכוונות כם לארגונים מקצועיים המיצגים אנשי מקצוע 

רשים.  מגופים אלו במטרה שיוכלו ליעץ לחבריהם ולהכין עדויות עבור שתדלתנות בממשל לשינויים נד
הן יכולות לשמש גם כתזכורת לממשל ולגופים מממנים שאסור לשכוח סוגיות משפטיות, בעיקר 

 , כאשר מתכננים או מספקים מימון לפרויקטי דיגיטציה ארציים.סליקהזכויות יוצרים וחשיבות זכויות 
 

 חזרה לתוכן               הנחיות לביצוע  נאות 

 
 חזרה לתוכן          זכויות יוצרים
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זכויות יוצרים הנן נושא מסובך, והפרטים שלהן ישתנו ממדינה למדינה באירופה כמו גם בין קטגוריות 
 של יצירות המוגנות על ידי זכויות יוצרים ובתוך הקטגוריות של היצירות עצמן. ישנן מספר סוגיות שיש

ודעים להן כאשר משתמשים ביצירות המוגנות על ידי זכויות יוצרים וחיוני שספרנים, עובדי להיות מ
ארכיון ומוזיאון יכירו את החוקים בתחומם בנושא זכויות יוצרים ככל הניתן. חוקים אלו מתוארים 

אשר מתכננים דיגטציה של אוספים באופן מקוון כבהנחיות אלו בתוספת נקודות שיש להתחשב בהן 
כרשתות דיגטליות. חלק מהסוגיות המודגשות בהנחיות אלו יכולות להיות מאומצות למדיניות  או

 זכויות יוצרים ותוכניות אסטרטגיות. 
 

 חזרה לתוכן      מהן זכויות יוצרים?

ת ליוצר של ביטוי חומרי ( הן זכות קניין בלעדית הניתנdroit d’auteurזכויות יוצרים, או זכויות סופר )
של עבודת המוח על מנת לאשר או למנוע העתקה של קטגוריות מוגדרות מסוימות של החומר. 
תקופת ההגנה נמשכת בדרך כלל לתקופה קבועה של זמן )בדרך זמן חי המחבר ועוד מספר שנים(. 

בינלאומים. החוזה חוקי זכויות יוצרים לאומיים מבוססים על העקרונות הנכללים בחוזים ומוסכמות 
היוצר את הבסיס לחוק זכויות היוצרים הבינלאומי הנוכחי הנו מוסכמת ברן להגנה על יצירות ספרות 

[. מוסכמת ברן עברה מספר שינויים מאז לידתה והיו מספר חוזים שכיסו עבודות אחרות. 1ואמנות ]
 , מביאים את ההגנה על זכויות יוצרים לעידן הדיגטלי, כלומר,1996שני חוזים נוספים, שאומצו בשנת 

WIPO (Intellectual Property Organisation world)(WCTCopyright Treaty  )   [2ו ]-  WIPO
 d Phonograms TreatyPerformances an (WPPT[ )3 בנוסף לחיזוק הזכויוצ של מבצעים .]

( הזכות החדשה  לתקשורת עם WCTומקליטים, נוספו מספר זכויות חדשות. בחוזה זכויות היוצרים )
 ראת כם זכות האינטרנט, נוספה. הציבור, הנק

 
 חזרה לתוכן       מהן הזכויות?

יוצרים מקבלים סדרה של זכויות בלעדיות שביכולתם לנצל )למכור, להקצות, לתת רישיון( כרצונם: 
ת הופעה זכות שיכפול, זכות הוצאה לאור, זכות לאדפטציות, זכויות הלוואה והשכרה לציבור, זכו

בציבור וזכויות שידור והנגשה ברשתות ציבוריות. ברוב המדינות, לדוגמא בריטניה, זכויות אלו ניתנות 
אוטומטית ביצירת העבודה, בעוד שסמכויות שיפוט אחרות עלולים לדרוש רישום. בארה"ב, למשל, 

בל הרשיום מומלץ קיימת מערכת רישום התנדבותית, זכויות יוצרים קיימות מרגע שהיצירה נוצרה, א
 [.4היות והוא הכרחי במידה והיוצר רוצה להגיש תביעה על הפרת זכויות יוצרים ]

 
ל זכויות מוסריות נלוות לזכויות קניין היוצרים, בעיקר הזכת להיות ידוע כיוצר היצירה והזכות להגן ע

קיד של אלו משתנות בין מדינות אירופה. העבודה מפני התייחסות משפילה. החשיבות והתפ
האוספים במוזיאונים, ספריות וארכיונים באירופה, אם בדפוס, בצורה אנלוגית או בצורה דיגטלית 
)כולל מסדי נתונים, רשתות פנימיות, תוכן שנולד דיגטלי ואתרי אינטרנט( מוגנים כולם על ידי חוק 

 זכויות היוצרים. 

 
  חזרה לתוכן      הבדלים במסורות חוקיות

מדינות ביבשת אירופה עוקבות אחר החוק האזרחי בעוד שבריטניה, הרפובילקה האירית ומדינות 
דוברות אנגלית אחרות )ארה"ב, אוסטרליה, דרום אפריקה וכו'( עוקבות אחר חוק המקובל.  תחת 

ברה לקניין הרוחני שלהם, במילים אחרות, זהו החוק האזרחי, ליוצרים יש זכות שאינה ניתנת להע
חלק מהזכויות האזרחיות שלהם. תחת החוק הציבורי זכויות יוצקים אינה זכות אבסולוטית: היא 
מובטחת רק בחוק. זהו הבדל חשוב וזו הסיבה מדוע תיאום של זכויות יוצרים בין חברות האיחוד 

ירלנד והשימוש ההגון בארה"ב הם דוגמאות האירוםי יכול להיות קשה. הסחר ההוגן בריטניה וא
 להבדלים. במדינות החוק האזרחי אין מונחים כאלו.

 
  חזרה לתוכן     תיאום באיחוד האירופי

הנציבות האירופית, במחשה על שוק אחד, ערכה תוכנית לתיאום זכויות יוצרים באיחוד  1988מאז 
ה אמנם החוקים אינם זהים אך הם דומים מאד. ההבדלים בדרך כלל הנם האירופי שכתוצאה ממנ

בחריגים ובהגבלות )ראה בהמשך(. לכל אומה יש מסורת משלה בהרשאת זכויות יוצרים ושימוש. עם 
בה פורסמה הנחית האיחוד האירופי   2002זאת, הטמעות, שהתרחשו לאחר סוף שנת 

EC/2001/29  של הפרלמנט האירופי ולאחר המועצה של אגודת המידע שדנה באספקטים מסוימים
[, הוגבלו על ידי הגבלות על חריגים 5] 2001במאי  22 -של זכויות יוצרים וזכויות קשורות שנערכה ב

http://www.wipo.int/clea/docs/en/wo/wo033en.htm
http://www.wipo.int/clea/docs/en/wo/wo034en.htm
http://europa.eu.int/eur-lex/pri/en/oj/dat/2001/l_167/l_16720010622en00100019.pdf
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ת החריגים במסגרת המחקר ה"לא מסחרי" נהיו אפקטיביות שפורסמו. ההשפעות של הפחת
לאחרונה במספר מדינות אירופאיות. אנשי מקצוע העובדים במוזיאונים, ספריות וארכיונים צריכים 
להיות מודעים להשפעה על הפעולות שלהם ואלו של אחרים במתבצעות בתחומי השירות המקצועי, 

 כמו לדוגמא אפשרויות רישוי רלונטיות. 
 

[ הבוחן את 6] SEC )2004 (995 )19/7/04(הנציבות האירופית פרסמה נייר עבודה  2004בשנת 
 EBLIDA (theד האירופי בתחום של זכויות יוצרים וזכויות קשורות. התגובה של החקיקה באיחו

European Bureau of Library, Information and Documentation Associations אשר עורך )
 [.7שתדלנות לטובת ארכיונים וספריות נמצאת באתר האינטרנט ]

 
 חזרה לתוכן     שפעתן על גישה: היוצאים מהכלל והמגבלותזכויות יוצרים וה

זכויות יוצרים אינן זכויות אבסולוטיות ורוב המדינות בעולם מזהות את הצורך להגביל את הזכויות 
צאים מהכלל אלו מבטיחים שהגישה למידע הבלעדיות הניתנות ליוצרים בנסיבות מסוימות. מגבלות ויו

לטובת הציבור במחקר, חינוך ותחומי מדיניות חשובים אחרים לא תהיה כפופה להגבלות זכויות 
יוצרים לא נדרשות. אנשי מקצוע העובדים במוזיאונים, ספריות וארכיונים בעולם כולו מאמינים 

שווה ללא מניעה למידע ומורשת  שיוצאים מהכלל מסוימים הנם חיוניים על מנת להבטיח גישה
 תרבותית. ללא הגבלות כאלו, זכויות יוצרים יהיו מונופול.

 
(, איזור בו, באופן Public domainכאשר עבודה חדלה מלהיות מוגנת, היא הופכת לרשות הציבור  )

כללי, התוכן הנו חופשי מזכויות קניין, או נחשב ככזה.  דיגיטציה מאפשרת שיתוף רחב במידע, 
בקלות ובמהירות, דבר העשוי להיות יתרון גדול בעולם של מחקר מדעי לדוגמא, דיגטציה של מידע 
ממשלתי יכולה לאפשר הפצה מהירה ורחבה של המידע שתתרום לאג'נדות ממשל מקוון. עם זאת 
הדבר לא יכול להתרחש עם החומר מוגן ללא הרשאה מבעלי הזכויות. כתוצאה מכך ישנה דאגה רבה 

של ארצות בשנים האחרונות להרחיב את מושג ההגנה וכך להוריד את כמות החומר  מהנטיה
)ספרים, מוזיקה, סרטים וכו'( הנמצאים ברשות הציבור )הנחית זכויות היוצרים של האיחוד האירופי 

רמניה אבל מורחב גם המושג הנו כבר בשימוש בג –[ הרחיב את ההגנה לחיים ועוד שבעים שנה 5]
[ מגביל אף הוא את המרחב הציבורי 15לארצות אחרות(. הנחית מאגרי המידע של האיחוד האירופי ]

על ידי הגנת מאגרי מידע. לדבר ישנה השפעה גם על היצירתיות היות ויצירות חדשות רבות מבוססות 
ות קודמות בדרך כלשהי. הרחבות למושג ההגנה נעשות על יצירות קודמות, או משתמשות ביציר

בדרך כלל על מנת לתת לבעלי הזכויות  הנאוות מתמלוגים וכו', והקביעה שמחקר אינו יכול להמשיך 
ללא הכנסה כספית כלשהי מפרסום הנה קביעה שניתן להתווכח עליה. הדבר מתאים גם לעולם 

 IFLA Position Paper on. ראה לדוגמא המוסיקה הפופולרית, לדוגמא. )נכב רבות בנושא
Copyright in the Digital Environment ו- Public domain, from Wikipedia.[ 8.] 

 
רק חוקי זכויות יוצרים מאוזנים יקדמו את התקדמות החברה כשלם על ידי נתינת הגנה חזקה 

ים במטרה לעודד יצירתיות, ואפקטיבית ליוצרים וזבעלי זכויות כמו גם הספקת גישה סבירה למשתמש
 חדשנות, מחקר, חינוך ולמידה.

 
   חזרה לתוכן                    ההשפעה של חוקי זכויות יוצרים על השאלה ציבורית

קי זכויות יוצרים. השאלה לא מסחרית ציבורית אינה פעולה שבאופן מסורתי נשלטת על ידי חו
( היתה תמיד חיונית על מנת לתת גישה לחומרים תרבותיים Public lendingהשאלה ציבורית )

וחינוכיים והיא צריכה להיות נגישה לכל. מידע הארוז בכל הפורמטים היה ויהיה חלק ממאגר 
ת ההשאלה. עם זאת, בעקבות הנחית האיחוד האירופי על השאלה והשכרה, ספריות ציבוריו

על זכות השאלה  Council Directive 92/100/EECמפוקחות על ידי רגולציות השאלה. )ראה 
[. ההנחיה  מדגיש 9והשכרה ועל זכויות מסוימות הקשורות לזכויות יוצרים בתחום הקניין הרוחני ]

שיש לקבל אישור או רישיו להשאלת חומר על ידי ספריות ציבוריות. משעות הדבר שלחומרים 
 מסוימים היוצרים יכולים למנוע תשלום. הדבר נכון גם למוזיאונים וארכיונים אם הם משאילים חומרים. 

 
 חזרה לתוכן   זכויות יוצרים ומערכות הגנה טכנית

בעלי זכויות דאגו שבסביבה דיגטלית יצירתם לא תוגן במלואה על ידי החוק. כתוצאה מכך מוציאים 
( על מנת להפוך DRMלאוריכולים להתמש אמצעי הגנה טכנולוגים כמו מערכות ניהול זכויות דיגטלי )

http://www4.europarl.eu.int/registre/recherche/ResultatsAbreges.cfm?relation=REFSOURCE&typerelation=SEC(2004)995
http://europa.eu.int/ISPO/ecommerce/legal/documents/392L0100/392L0100_EN.doc
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של הנחית האיחוד  6אי הרישיון. סעיף לאוטומטי את התהליך של הרשאת עבודות והבטחת קיום תנ
 [ הופך עקיפת או המנעות מאמצעי הגנה טכנולוגים אלו לעברה פלילית. 5האירופי לזכויות יוצרים ]

 
להגן מפני  DRMעם זאת, הדבר גורם דאגה לאלו הרוצים להעתיק יצירה תחת חריגה חוקית. מטרת 

ים, אבל הן יכולות למנוע או להגביל גישה חוקית. לדוגמא, נתינת חריגה בחוק, על הפרת זכויות יוצר
מנת לאפשר לאדם שראיתו מוגבלת לשמור את העבודה בפורמט שיאפשר לו לקרוא אותה, לא תהיה 

, אשר מונע העתקה ושינוי פורמט ללא רשות. החריגה לכן DRMאפשרית אם היצירה מוגנת על ידי 
, יחד עם רישיונות מגבילים,  יכולה למנוע קיום DRMות. במקרה הגרוע ביותר הופכת חסרת משמע

העתקות לכל מטרה שהיא.  הדבר טופל בהנחיה על ידי נתינת אפשרות לממשלים להתערב אם הם 
מקבלים תלונות, אך ישנו חשש שזה לא יעבוד היטב  בפועל. לדוגמא, הדבר לא יעבוד בבטחון מהר 

לאדם הרוצה מידע לקבל זאת בזמן שיתאים לצרכיו. קבוצות משתמשים מספיק על מנת לאפשר 
אחדות קוראות להתרה של עקיפת האמצעים הטכנים במקרים מסוימים, לדוגמא, להפקדה, שימור 
ושמירה בארכיון חוקיים או התנדבותיים, במטרה לשמור את הזמינות של החומר לדורות הבאים. 

ע במוזיאונים וקבוצות משתמשים אחרות יצטרכו לעקוב אחר ספרהנים, עובדי ארכיון, אנשי מקצו
 התפתחויות בתחום זה.

 
עברה פלילית נוספת הנה התערבות במידע של ניהול זכויות דיגטלי/אלקטרוני )מידע המסופק על ידי 

אשר מזהה את היצירה, היוצר או בעל זכויות אחר, או מידע על התנאים  \מחזיק זכויות היוצרים
 שימוש ביצירה(, הסרת מידע כזה או העברת יצירה בלעדיו. והמונחים ל

 
עם זאת הגדרות עבירות חדשות אלו, המתייחסות לאמצעי הגנה טכנולוגים ומידע של ניהול זכויות 

הם דיגטלי/אלקטרוני, עובדות בשני הכיוונים ונותנות למוזיאונים, ארכיונים וספריות כוח להגן על אוספי
 רים שהם ייצרו באופן אלקטרוני.הדיגטלים או חומרים אח

 
  חזרה לתוכן     אכיפה של הנחיות זכויות קנין רוחני

[ על 10] Directive 2004/48/ECמועצת השרים והפרלמנט האירופי אמצו את  2004באפריל  29-ב
האכיפה של זכויות קנין רוחני, המכסה זכויות יוצרים וזכויות קשורות, סימנים מסחריים, עיצובים, 
פטנטים, אינדיקציות גיאוגרפיות וכו'. מטרתו היא לאכוף סנקציות נגד זיוף ופיראטיות. עם זאת, הוא 

ואינו מוגבל להפרות  ההפרות, לא מכוונות ומינוריות כמו גם מכוונות ומשמעותיות,כל ל מתאים
לשימוש מסחרי בלבד. בית המשפט לצדק האירופאי בוחן את האפשרות להוסיף סנקציות פליליות 
בעתיד הקרוב. ישנו חשש רב לגבי האפשרות שאנשים כגון סטודנטים, חוקרים, מורים וצוות ספריות, 

נים וארכיונים עלולים להיות בסכנת תביעה הנובעת מהפרה מינורית שנעשתה בכוונה טובה מוזיאו
לשימוש לא מסחרי. שוב, מוזיאונים, ספריות וארכיונים צריכים לעקוב בתשומת לב אחרי 

 ההתפתחויות בתחום. 

 
   חזרה לתוכן  רגולציה של אגודות רישוי משותפות

דות רישוי משותפות מוקמות על ידי בעלי זכויות היוצרים על מנת להרשות שימושים מסוימים אגו
ביצירתם לטובתם. לדוגמא, גופי ניהול משותפים קיימים לרישוי ו/או הפצת תמלוגים משימושים 
מסוימים במוסיקה והקלטות צלילים, חומרים מודפסים, יצירות אמנות ותוים, חומר שידור ורשימות 

יזיה. רישוי משותף יכול הליטיב עם המשתמשים כאשר הוא מציע  רישיון המכסה את השימוש טלו
בכל הרפרטואר של אגודת האוספת, וכך מבטל את הצורך לשאת ולתת מספר גדול של פעמים על 
רישיונות אינדיבידואלים. עם זאת, אגודות איסוף יכולות להיות במעמד מונופולי לשימושים מסוימים 

 ם. בחומרי
 

הפעילויות של אגודות איסוף נכנסות באופן גדל והולך תחת פיקוח האיחוד האירופי במיוחד סיווגן 
הניהול של זכויות יוצרים וזכויות קשורות בשוק : EC-כמונופולים שצריכים להיות כפופים לחוזר ה

[. החוזר הסיק שיכולת עבודה משותפת וקבלה על 11] EC (COM (2004) 261 (Final)האינטרנט, 
צריכות להיות תנאי מקדים ליציאתן לשוק.  DRMידי כל בעלי העניין, כולל לקוחות, של מערכות 

קהילה לניצול -יפור המצב בנוגע להתפתחות רישוי רחבלבסוף, החוזר הציב מספר אופציות לש
הזכויות. החוזר בנוי על המסקנות של התיעצות שבוצעה בנושאים אלו, אשר התרחשה על רקע 

http://europa.eu.int/eur-lex/pri/en/oj/dat/2004/l_195/l_19520040602en00160025.pdf
http://europa.eu.int/comm/internal_market/copyright/management/management_en.htm
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ביוני  21-הופעת חברת המידע. כתוצאה מכך החוזר התחילה בסדרת התיעצות נוספות )שהסתיימו ב
2004 .) 

 
    חזרה לתוכן      הנחית בסיסי נתונים

[ מסדיר את 15של המועצה האירופאית בנושא הגנה חוקית של בסיסי נתונים ] EC/96/9הנחיה מס'  
השימוש ותומך בהגנת בסיסי נתונים. הבחירה או האירגון של תוכן בבסיסי נתונים מוגנים על ידי 

. בסיס sui genericגנה של ההשקעה שביצירת בסיסי נתונים מוגנת על ידי זכות זכויות יוצרים.  הה
אוסף של יצירות, נתונים או חומרים בלתי תלויים המאורגנים בדרך נתונים מוגדר בהנחיה כ"

", בסיסי נתונים סיסטמטית או מטודית ונגישית אינדבדואלית על ידי אמצעים אלקטרונים או אחרים
סוג של מידע, כמו טקסט, קול, תמונות, מספרים, עובדות או נתונים. בסיסי נתונים יכולים לכלול כל 

אלקטרונים או מודפסים מכוסים, קטלוגים, כגון קטלוגים של ספריות הנם בסיסי נתונים לפי הגדרה 
ע זו, כמו גם אוספי נתוני על )ראה זכויות קנין רוחני של נתוני על(. יוצרי בסיסי נתונים יכולים למנו

שנה מיום השלמת המאגר או להפוך אותם לנגישים לציבור. שינוים  15העתקה לא מורשית למשך 
שנים. חברי האיחוד יכולים לקבוע חריגים  15מהותיים בבסיס הנתונים יגררו תקופה נוספת של 

משתמשים יכולים  –לזכות זו, כמו חריגים למחקר לא מסחרי או הוראה וכו', אבל ישנן הגבלות 
יא חלק ניכר של בסיס נתונים לא אלקטרוני למטרות פרטיות, אבל לא יוכל להוציא חלק ניכר של להוצ

בסיס נתונים אלקטרוני לאותן מטרות. הנחיה זה נמצא כרגע תחת בדיקה מחודשת במטרה לטפל 
 [.6בסוגית החריגים ]

 
  חזרה לתוכן    ( של נתוני עלIPRזכויות קנין רוחני )

בעקרון, נתוני על מוגנים באיחוד האירופי תחת זכות בסיסי הנתונים ו/או זכויות יוצרים. תחת הנחית 
[, כל אוסף של נתוני על מוגדר כבסיס נתונים. ההגנה על בסיס נתונים זה תלויה 15בסיסי נתונים ]

בשאלה האם נעשה מאמץ אינטלקטואלי או יצירתי בבסיס הנתונים. ישנו טיעון חזק שאם עורך 
המפתחות השתמש במיומנות או נסיון ליצירת תגי נתוני על למסמך, אזי תגי נתוני העל צריכים להיות 
 מוגנים תחת זכויות יוצרים. גם אם בית המשפט יחליט שהם אינם זכאים להגנה כזו, בגלל ההשקעה

 האנושים והכספית בתיוג כזה, הם ללא ספק זכאים להגנת בסיסי נתונים.
 

זכויות קנין רוחני בנתוני על הופכות לסוגיה ספציפית, כאשר ישנו פרויקט משותף להוספת נתוני על 
לאוסף. הבעלות על אוסף זה שפותח יחד, שייכת לשותפים השונים. משמעות הדבר שאף מוסד לא 

ים ללא הסכמה של שאר השותפים. במקרים כאלו הטוב ביותר הוא להסכים על יכול לנצל את החומר
 הסכם שותפות לפני שהעבודה המשותפת מתחילה.

 
במקרה של רוב המוסדות המקומיים, לא סביר שנתוני העל יהיו בעלי ערך או חשובים דים על מנת 

ריים מציעים לעשות להצדיש מדיניות פעילה של פיקוח על האינטרנט, אשר מספר שירותים מסח
תמורת תשלום, אך יש להבין שבעצם שימת נתוני העל באתר ציבורי, הארגון מסכן גופים שלישים 
העושים שימוש בנתוני על אלו לטובתם. עם זאת, רק אם אוסף נתוני העל הנו חשוב ובעל ערך רב 

 מדיניות כזו מתחייבת.
 

רים ביצירה אליה מוספים נתוני על במטרה פן אחר של סוגיה זו מתייחס לבעלות על זכויות היוצ
לתארה כך שניתן יהיה לאחזר אותה. כאשר מבקשים רשות מבעל זכויות יוצרים לספרת את יצירתו, 

 צריכה להיות מבוקשת באותו זמן רשות להוסיף/לכלול נתוני על. 
 

 לתוכן חזרה      זכויות יוצרים, שמירה בארכיון ושימור

העתקה במטרה לשמור בארכיון או לשמר יצירה באוסף נחשבת תפקיד חשוב של מוזיאונים, ספריות 
וארכיונים. חיוני, כמו גם אינטרס ציבורי, שגופים אלו יקבלו אישור להעתיק במטרה לשמר את המקור 

. בהנחית ואישור להפוך עותק זה לזמין להתייעצות ושימושים אחרים בדרך דומה לעותק המקורי
[ קיבלו המדינות חברות הארגון את האפשרות להיות מורשות 5זכויות היוצרים של האיחוד האירופי ]

לשמור בארכיון ולשמר יצירות מסוימות ולהפוך אותן לזמינות בכפוף לתנאים מגבילים. עם זאת, 
יות אלו בחקיקה הארצית ולכן הרשאה חייבת מנדטור-מדינות רבות בחרו שלא לכלול הרשאות לא

[. 5זכויות היוצרים של האיחוד האירופי ]בהנחית  n(5.3( -ו 5.2).c(להנתן למטרות אלו. )ראה סעיף 
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הדבר ממשיך להפריע למטרות לאומיות לשמר מורשת תרבותית היות והתר זה הנו מסובך מבחינה 
  מנהלתית ויקר.

 
 חזרה לתוכן  )ראה גם הנחיות לדיגטציה(הנחיות לתכנון יצירת חומר דיגטלי 

פרויקטי דיגטציה מוצלחים תלויים בכך שהתוכן יהיה נגיש לציבור. באופן בלתי נמנע יהיה גם תוכן 
יגטליות רבות באוספים ברחבי שנולד דיגטלי )כגון בסיסי נתונים, תוכן אינטרנט וכו'.( ויצירות לא ד

אירופה, אשר נחשבים מתאימים להכללה. אנשי מקצוע העובדים במוזיאונים, ספריות וארכיונים 
צריכים להיות מודעים לחקיקה בתחום זכויות היוצרים במדינתם כמו גם להנחיות וחוזים בינלאומיים 

משתמשיהם מתאימות לחקיקה רלוונטיים. הם צריכים להיות אחראים לכך שפעולותיהם ואלו של 
 הארצית והבינלאומית בתחום. 

  חשוב להבחין שלמרות שמוזיאונים, ספריות וארכיונים עשויים להיות הבעלים היחידי של
יצירה פיזית, הם לא בהכרח בעלי הזכויות. רק הזמן יגיד, אם יהיה בעתיד יוצא מהכלל 

למשתמשים ברשת גישה ציבורית.  לדיגטציה של יצירות בדפוס במטרה להפוך אותן לזמינות
[ כולל מספר חריגות מוגדרות 5עם זאת הנחית זכויות היוצרים של האיחוד האירופי ]

 (.(n)5.3-ו (c)5.2לרפרודוקציה על ידי מוזיאונים, ספריות וארכיונים )ראה סעיף 

 ורות לפני הדיגטציה ולפני הפיכתן לזמינות זכויות יוצרים של עבודות מוגנות צריכות להיות בר
ברשת, אתרים לרשות הציבור או רשת פנימית. אנשי מקצוע בתחום המורשת התרבותית 

יצטרכו, לכן, להיות מוכנים לשאת ולתת עם מי שאוחז בזכויות לשם קבלת רשות. האוחז יכול 
מקורי או עיזבון היוצר אם להיות מוציא לאור, אגודת רישוי, סוכנות רישוי, או אפילו היוצר ה

 זה נפטר. 

  לעיתים קרובות יהיה צורך לשאת ולתת על מנת לרכוש גישה לעבודות הקימות בצורה
ל דיגטלית. לכן רצוי שיהיה ידע בחוקי חוזים וזכויות יוצרים על מנת ששני הצדדים ישאו ויצנו ע

 בסיס שווה.

 וזים ורישוי, אשר יכולים לסכן את ישנן מלכודות רבות, שניתן להיתקל בהן, כאשר דנים בח
הארגון בהתדיינות משפטית יקרה. לכן חיוני שהנושאים ונותנים יכירו היטב את התנאים 

by Simon Stokes Digital copyright : law and practice [12 ]והעלויות הנכללים. )ראה 
 ואת החלק הדן ברישוי בהמשך(.

 
 ן אידיאלי לפני ששוקלים דיגטציה, מוזיאונים, ספריות וארכיונים צריכים:באופ

  להיות מודעים לחקיקה נוכחית ועתידית בנושא זכויות יוצרים, ולחפש יעוץ משפטי. )מידע
WIPO [13 ]כללי על זכויות יוצרים וזכויות קשורות יכול להימצא באתר האינטרנט של 

ופרטים של חקיקה ארצית בתחום הכוללים את רוב המדינות יכולים להימצא באתר 
UNESCO [41[ ראה גם את הנחית זכויות היוצרים של האיחוד האירופי .]5.)] 

  לתכנן מדיניות זכויות יוצרים המשרטטת מטרות ויעדים לשירות. השימושים המותרים ינבעו
ממטרות אלו. לדוגמא, ההחלטה למי תהיה גישה לאילו מטרות, וההחלטה על אבטחת 

קרו העתקות ושימוש. האם תהיה מערכת הגנה טכנית או שהגישה תנוטר הרשת וכיצד יבו
 על ידי הגנות הזדהות, רישום וקוד? האם תוצע גישה מרחוק לעבודות מוגנות?

  להחליט איזה תוכן ייכלל ולזהות מי מחזיק בזכויות היוצרים בעבודות מוגנות. יצירות בהן
רכו לעבור בירור לפני הכללתן. חלק זכויות היוצרים אינן נמצאות בבעלות הארגון יצט

מהיצירות כבר יכולות להיות מפורסמות באופן אלקטרוני ונדרש רישיון מהמוציא לאור על 
 מנת לספק גישה מקושרת.

  להעריך את משך הזמן שיידרש להבהרת זכויות ולהקצות זמן על מנת לבצע זאת. להיות
גלות כאלמנט שצורך את הזמן הרב מודע לכך שזיהוי ומעקב אחרי בעלי זכויות יכול להת

 ביותר בפרויקט דיגטציה.

  להקצות מספיק מימון להבהרת זכויות יוצרים, במיוחד במקרים בהם היצורים ובעלי זכויות
אחרים מיוצגים על ידי אגודות רישוי. התקצוב צריך גם לקחת בחשבון עלויות של העסקת 

כאשר הם עוסקים בהבהרת זכויות עובדים נוספים או החלפת המטלות של הצוות הקיים 
 יוצרים.

  לבסס מנגנוני סליקה ומשא ומתן על רישיונות במידת הצורך. אם ניתן לערב יועצים
 משפטיים.

http://www.wipo.int/
http://portal.unesco.org/culture/en/ev.php-URL_ID=14076&URL_DO=DO_TOPIC&URL_SECTION=201.html
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  לשקול משא ומתן על גישה ליצירות הקיימות באופן אלקטרוני דרך קונסורציום )ראה גם
יות וארכיונים במיוחד בהנחיות בנושא שיתוף פעולה ושותפות(. אנשי מקצוע העובדים בספר

יכולים להיות בפוזיציה טובה יותר לשיפור העסקאות שלהם עם מוצאים לאור אם הם 
 מצרפים יחד מידע וידע ויוצרים קונסורציום. )ראה הנחיות בנושא רישוי בהמשך(.

    להיות מודעים לכך שאחת הבעיות המרכזיות תהיה להתגבר על ההתנגדות של בעלי
גטציה של יצירות מודפסות ואמנותיות. הם יצטרכו להשתכנע שיצירתם הזכויות להרשות די

לא תנוצל לרעה ושהם לא יפסידו מבחינה כלכלית. מחבר או מוציא לאור לא יתלהבו לתת יד 
חופשית להפיכת היצירה לנגישה אלקטרונית מבלי לקבל בטחון כלשהו שהיא לא תנוצל 

זכויות היוצרים אינה הולמת.  לכן, יש לרעה, או תועבר דרך הרשת למדינות בהן הגנת 
לשקול בזהירות חששות אלו לפני ששוקלים שימושי רשת. לדוגמא, אם ניתנת גישה מרחוק 

)ראה  SCRANדרך האינטרנט למשתמשים, יש לשקול כיצד היא תבוקר. דוגמא טובה היא 
 תחת אירופה(. TECUPבריטניה, וכן פרויקט  –בקישורים 

 ת חוזיות ולחבות ספריות. חוזים עשויים לאסור על שימושים מסוימים להיות מודעים להגבלו
או לדרוש שימוש באמצעים מסוימים למניעת או בקרת הגישה של גוף שלישי. המקרה של 

מוזיאונים, חיוני שתהיה להם הסמכות המתאימה לקשור עצמם חוקית, בעיקר אם הם 
 מעניקים רישיונות בעצמם. 

 טרנט מפותח צריכות, באופן אידיאלי, להיות בבעלות  של המוזיאון, זכויות יוצרים באתר אינ
הספרייה או הארכיון להן הן שייכות. לכן, אם האתר מפותח על ידי ארגון או אדם אחר חשוב 

ביותר שכל ההרשאות הרלוונטיות )העברת זכויות או רישוי של יצירות מוגנות( ירכשו 
היה רשאי אז לנצל את זכויות היוצרים שלו  מהמפתח לפני שהאתר עולה לרשת. הארגון י

כרצונו. כל אוסף דיגטלי יהיה גם בסיס נתונים ויהיה מוגן על ידי זכויות יוצרים ובסיסי נתונים, 
ויהיה גם רכוש הספרייה, המוזיאון או הארכיון. )ראה זכויות יוצרים בנתוני על למטה(. הדבר 

ויכולות להיות שייכות או לא לארגון. ) ראה  אינו תלוי בזכויות בתוכן, אשר מוגנות בעצמן
 [.(15בדבר הגנה משפטית על בסיסי נתונים( ] EC/96/9הנחית המועצה האירופית מס' 

  להכין תנאים הולמים לניהול הזכויות הקשורות ברישיונות שניתנו. במיוחד יש לשקול את
( על מנת לרשום את פרטי מחזיק DRMהשימוש בפתרונות מערכות ניהול זכויות דיגטליות )

וונטיים הזכויות, תקופת הרישיון וכל סעיף מיוחד ברישיון. )למידע נוסף על התחומים הרל
[ וחפש אחר "דרישות 16] Information Institute’ European Museumsראה אתר

 משפטיות"(

  להבטיח שאמצעים מתאימים יוכנו להכשרת הצוות בסוגיות מדיניות ומלכודות הנוגעות
יות יוצרים. יש להבטיח שהצוות מודע לסכנות באי הבהרת זכויות יוצרים כמו גם לנזק לזכו

 לארגון במקרה שנכסי קניין רוחני ימסרו באופן בלתי חוזר.

   אירופה( פרסמה הצהרה על רטרודיגטציה )דיגטציה  –קבוצת פרנקפורט )ראה בקישורים
 ידי מוציאים לאור וספריות.  של תוכן שפורסם במקור בדפוס, כמו עותקי כתבי עת( על

 
 חזרה לתוכן          רישוי

גישה למידע אלקטרוני והשימוש בו מפוקחים לרוב על ידי הסכם חוזי, הידוע גם בשם רישיון, המחייב 
את שני הצדדים. זוהי השיטה העסקית שהפכה למועדפת על בעלי זכויות יוצרים לתוכן בצורה 
דיגיטלית. רישיון אינו מתערב בזכויות הבעלות. הוא רק מגדיר את התנאים בהם ניתן להשתמש 

 ולנצל בסיס נתונים ויצירות מוגנות זכויות יוצרים אחרות ועל ידי מי.
 

החוזה יתנה בדרך כלל את מקום ההתדיינות במקרה שתחול הפרה שלו. אבל כאשר זה אינו המקרה 

 22nd December 2000 on -ו Council regulation 44/2001 החוק חייב להחליט )ראה
jurisdiction and enforcement of judgments in civil and commercial matters [71.] 

 
 30. בסעיף תמעודדת שימוש ברישיונוEC/2001/29 [5 ]הנחיית האיחוד האירופי על זכויות יוצרים 

כולות להיות מועברות, מוקצות או תלויות ברישיון חוזי מבלי הזכויות הנדונות בהנחיה זו ינאמר "
". הנקודה לפגוע בזכויות של החקיקה הארצית הרלוונטית בנושא זכויות יוצרים וזכויות קשורות

 לא צריכים לגבור על חוק זכויות היוצרים.  תהאחרונה חשובה: הרישיונו

 

http://europa.eu.int/smartapi/cgi/sga_doc?smartapi!celexapi!prod!CELEXnumdoc&lg=en&numdoc=31996L0009&model=guichett
http://www.emii-dcf.org/default.asp?id=1
http://europa.eu.int/eur-lex/pri/en/oj/dat/2001/l_012/l_01220010116en00010023.pdf
http://europa.eu.int/eur-lex/pri/en/oj/dat/2001/l_167/l_16720010622en00100019.pdf
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ובאילו תנאים. תנאים אלו מטפלים בשאלות קובעים מי מורשה לגשת ליצירה, באיזה מחיר  תרישיונו
המשתמש רשאי להכין עותקים מהיצירה, לכמה זמן המשתמש רשאי לגשת ליצירה, או כגון האם 

האם הוא יכול לערוך בה שינויים. מוזיאונים, ספריות וארכיונים חותמים על הסכמי רישיון במטרה 
אלקטרוני(. הם צריכים לשאת ולתת על  להפוך תוכן דיגיטלי לזמין עבור משתמשיהם )הספקת מסמך

מנת להשיג את העסקה הטובה ביותר שתתאים לצרכי המשתמשים. הדבר אינו פשוט שאלה של 
מחיר, אלא גם של הבטחה שהחוזה יכלול הגדרות של "משתמשים מורשים", "שימושים מורשים" 

רק עבור הצוות שצריך  ו"אתר" אשר יתאימו בצורה הטובה ביותר לצרכי המוסד. הדבר אינו חיוני
 לכבד את תנאי החוזה אלא עליהם גם לתקשר תנאים אלו למשתמשיהם. 

 
חוזים יכללו לרוב התניות שהמוזיאון/ספריה/ארכיון או משתמשיו לא יפרו זכויות יוצרים או זכויות קניין 

אחרות. בעל הרישיון מצהיר גם שהוא ישתמש או ירשה למשתמשיו להשתמש בחומרי הרישיון 
בהתאם לתנאים ולהתניות הרשומים ברישיון. הצוות  העובד במוזיאונים, ספריות וארכיונים צריך 
לקיים את הזכויות המוסריות והחוקיות של יוצרים ומפיצים של קניין רוחני, עם זאת, כאשר נחתם 
ת חוזה רישוי, אל להם לחתום על סעיף בחוזה אשר דורש מארגונם אחראיות בלתי הגיונית לפעולו

 שהן מחוץ לשליטתו הישירה.
 

רישוי קונסורציום נתפס על ידי רבים כתשובה לכוחם של מוציאים לאור ובעלי זכויות אחרים. במדינות 
מסוימות זה ניתן לשכנע את הממשל לממן חוזי קונסורציום כאלו. קבוצות קונסורציום לאומיות רבות 

 ICOLC statement [18]קרונות רישוי. )ראה איחודו את כוחם לשיתוף במידע רישוי ולייצור סדרת ע
[(. מוציאים לאור מתרגלים לעבוד עם קונסורציומים אבל הם 19]IFLA Licensing Principles -ו

 LIBLICENSEאינם נלהבים מבקשות ל"מודל רישיון". למרות זאת, מודל רישיון כזה קיים )ראה 
 בריטניה(. –בקישורים  NESLI, וגם ארה"ב –בקישורים 

 
" של עמנואלה רישוי משאבים דיגטלים: כיצד להימנע ממלכודות משפטיות" EBLIDAהפרסום של 

[ הנו מדריך טוב לדרכי פעולה טובות לאלו אשר נדרשים לשאת ולתת על רישיונות 20גיאוורה  ]
 למוצרים אלקטרונים. 

 
Creative Commons 
Creative Commons  ,הנו ארגון לא למטרת רווח, המציע דרך ליוצרים של תוכן דיגטלי )מוסיקה

תמונות, סרטים, כתיבה, חומרים חינוכיים( להפוך את יצירתם לזמינה תחת רישיון )ראה רישוי(. הם 
וימים. שומרים על זכויות היוצרים אך מאפשרים לאחרים להשתמש ביצירתם תחת תנאים מס

לדוגמא, הרישיון יכול לאפשר לאנשים להעתיק, להפיץ, להציג, ולשדר את היצירה המוגנת, בתנאי 
שהם מציינים את היוצר/מחבר. הרעיון הוא לאפשר ליוצרים לבחור להפוך את יצירתם לזמינה תחת 

בשנת תנאים מגבילים פחות מאשר אלו המוכתבים לפי חוק זכויות היוצרים המלא. הארגון נוסד 
, אשר נושאת ונותנת על רישיונות iCommonsבארה"ב  ומאז הקים שלוחה בינלאומית,  2001

ספציפיים לכל ארץ עם מערכת המשפט של מספר מדינות כולל )באירופה( אוסטריה, פינלנד, 
גרמניה, הולנד וספרד. רישיונות נמצאים בפיתוח בבלגיה, קרואטיה, צרפת, אירלנד, איטליה, שוודיה 

 Creativeיטניה. למידע נוסף, ולצפייה ברישיון/ות הניתנים ליישום בכל מדינה, ראה באתר ובר
Commons [21 ראה גם בנספח להנחיות על דיגטציה טבלה המראה כיצד ניתן ליישם חוזה של .]

Creative Commons .)בצירוף לפרסום באינטרנט של תמונות ברזולוציה נמוכה 

 
 

     חזרה לתוכן    הגנת נתונים ופרטיות
לכל אדם יש זכות [ "22לפי המוסכמה של האיחוד האירופי להגנה על זכויות אנוש וחופש יסודי ]

". במטרה לאפשר תנועה חופשית של נתונים תוך הבטחת י משפחה, ביתו, ויחסיולכבוד לפרטיות וחי
הגנה על פרטיות אישית, האיחוד האירופי מתאם את החוקים של מספר מדינות דרך מספר הנחיות 

 [:23ותקנות ]

  95/46הנחיה/EC  והתנועה החופשית להגנה על פרטים בהקשר של עיבוד נתונים אישיים
 של נתונים כאלו.

  2002/58הנחיה/EC  הנוגעת לעיבוד נתונים אישים והגנה על הפרטיות במגזר התקשורת
 האלקטרונית

http://creativecommons.org/
http://creativecommons.org/
http://creativecommons.org/
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  תקנה(EC) 45/2001  להגנת פרטים בהקשר של עיבוד נתונים אישיים על ידי מוסדות וגופי
 קהילה והתנועה החופשית של נתונים כאלו.

 
נאסף ונעשה בו שימוש בתחומים רבים של חיי  –" נתונים אישייםידוע כ" –מידע הקשור לפרטים 

 היום יום, כמו לדוגמא בעת הרישום לכרטיס ספריה. 
 

אם מוסדות אוספים כל צורה, או משתמשים, מעבירים, חולקים בגישה, רושמים, משנים או 
רנט, ישנו הכרח מתעסקים בצורה אחרת עם פרטים אישיים כלשהם על גבי או לא על גבי האינט

 לעבד נתונים אלו בצורה הוגנת ובאופן בטוח. 
 

האחראיות לאבטחת נתונים כוללת את השאלה האם הנתונים מועברים לצד שלישי, ולכן חוזים עם 
צדדים שלישיים צריכים לקבוע בצורה מפורשת שהם נדרשים לשמור ולהעביר את הנתונים בבטחה 

 ובהתאם לחקיקה הרלוונטית. 
 

 וק האירופי, אנשים חייבים לעבד נתונים בהתאם לשמונה עקרונות כלליים:תחת הח

 הגינות ולפי החוק 

 למטרות מוגבלות 

 נתונים צריכים להיות הולמים, רלוונטיים ולא מוגזמים 

 נתונים צריכים להיות מדויקים 

 אין להחזיק נתונים מעבר לנדרש 

 יש לעבד נתונים בהתאם לזכויות נושא הנתונים 

  את הנתונים בצורה בטוחהיש לשמור 

 .אין להעביר נתונים למדינות ללא הגנה הולמת 
 

", זאת אומרת נתונים הנוגעים למוצא אתני נתונים רגישיםישנם חוקים נוקשים מאד באשר לעיבוד "
או גזעי, דעות פוליטיות, אמונות דתיות או פילוסופיות, חברות בארגון עובדים, נתונים הנוגעים 

ה מינית. נתונים כאלו יכולים להיות מעובדים אך ורק תחת נסיבות מסוימות מאד. בבריאות או העדפ
 אלו כוללות את השאלה האם נושא הנתונים נתן הסכמה מפורשת לעיבוד נתונים רגישים.

 
חשוב להיות ברור ושקוף לגבי נתונים אישיים כלשהם שנאספים, ולגבי השימוש שיעשה עמם. מומלץ 

 המצהירה: ותהצהרת פרטילכן להכין 

 מדוע נאספים נתונים אישיים אלו 

 מה מתוכנן להיעשות עם המידע שנאסף 

 מהן האפשרויות העומדות בפני המשתמשים כאשר יעשה שימוש בנתוניהם 

 הסבר לגבי בעלי הגישה לנתונים 

 לאורך כמה זמן ישמרו הנתונים במערכת 

 האם נעשה שימוש ב"עוגיות" על מנת לעקוב אחרי פעילות המשתמש 

  האם הנתונים מעובדים גלובלית 
 

יש  OECD  -הצהרת הפרטיות צריכה להיות זמינה לציבור בכל נקודה בה נאספים נתונים אישיים. ל
[, אשר יכול לסייע לכל מי שמנסח הצהרת פרטיות. ישנו מספר גדול 24כלי ליצירת מדיניות פרטיות ]

, את אוניברסיטת Europe Directפרטיות באינטרנט, כולל, לדוגמא, את  של דוגמאות להצהרות
 [.25ליססטר ואת הארכיונים הרוסיים המקוונים ]

 
 . אלו כוללות:זכויות של פרטיםחוקים לאומיים מבטיחים סדרה של 

 הזכות להיות מיודע כשנתונים מעובדים 

 הסיבה לעיבוד זה 

 לגשת לנתונים הזכות 

 .הזכות לכך שהנתונים ישונו או יושמטו במידת הצורך 
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כל הבקשות של נושאי הנתונים המבקשים גישה לפרטיהם האישיים צריכה להיות מטופלת במהירות, 
 וכל מידע אישי הנוגע לגוף שלישי אינדיבידואלי לא צריך להיחשף ללא הסכמת הגוף השלישי.

 
[ ואת האתרים של מועצות הגנת נתונים 26] Europaת הנתונים )למידע נוסף ראה את אתר הגנ

 .)[27ארציות ]

 
    חזרה לתוכן     שיתוף נתונים

בורי על פני גבולות ארגוניים שיתוף בנתונים משמעו בהקשר זה לשיתוף בנתונים על ידי המגזר הצי 
 מסורתיים, לדוגמא, בין מחלקות של רשות מקומית וסוכנויות לאומיות.

 
לדוגמא, המחלקות של רשויות מקומיות יכולות לחלוק נתונים על אינדיבידואל במטרה לספק שירות 
 אישי יותר לאותו אדם. הדבר נראה בהתאם לאג'נדות הממשלתיות להספקת שירותים משולבים

יותר. עם זאת, הדבר יכול לעמוד בניגוד לזכות האדם לפרטיות. יש להשיג איזון בין יעילות, האינטרס 
הציבורי הרחב יותר )לדוגמא, כאשר ניתן למנוע פשע על ידי שיתוף במידע( והצפייה של הציבור 

המידע  לפרטיות. שיתוף בנתונים צריך להתאים לחקיקה בתחומי הגנת נתונים, זכויות אדם וחופש
 )ראה דיון בהגנה על נתונים ופרטיות(.

 
 חזרה לתוכן         חופש המידע

חופש המידע הנו זכות אנושית בסיסית והיא אבן בוחן לכל " 1946-בהתאם לאספה של האו"ם ב
צוא פרטים על חקיקה רלוונטית המדינות חברות האיחוד [. ניתן למ28" ]החירויות להן מוקדש האו"ם

 Freedom of information and access to government records around the -האירופי ב
by David Banisar, Privacy International, Updated May 12, 2004 world [29ו ]- Freedom 

by Toby Mendel, UNESCO, 2003 n: a comparative legal surveyof informatio [30.] 
 

 30החדש. תחת סעיף זה, בתאריך  255[ כולל את סעיף 31ברמה האירופאית, חוזה אמסטרדם ]
הנוגעת לגישה  regulation 1049/2001, המועצה והפרלמנט האירופים אימצו את 2001במאי 

 [.32ציבורית למסמכי הפרלמנט, המועצה והנציבות האירופאים ]
 

ן משתמשים אנשי צוות העובדים במוזיאונים, ספריות וארכיונים מספקים את הקישור ההכרחי בי
ומידע נחוץ. הם צריכים להראות מחויבות להגנה וההתקדמות בגישה למידע, תוך זיהוי הצורך לאזן 

 בין קידום גישה ציבורית למידע רשמי עם ההגנה על מידע אישי. 
 

המקום בו אזרח מבקש גישה למידע רשמי אינו מתאר בצורה מלאה את המידע שהוא מחפש, הצוות 
ריך לספק יעוץ ועזרה, שיאפשרו להבהרת הבקשה. הצוות חייב למלא את ברשויות ציבוריות צ

תפקידם בהגינות ולהימנע מהעדפה לא ראויה.  המטרה בהספקת עזרה הנה להבהיר את טבע 
 המידע המבוקש, לא לקבוע את מטרות או מוטיבציית המבקש. 

 
ים להיות ברורים התהליך של הספקת מידע, והסטנדרטים והנהלים המנהלים את התהליך צריכ

ופתוחים עד כמה שניתן. מידע צריך להיות מסופק במהירות, ובכל מקרה חייב לעמוד במגבלות הזמן 
המעוגנות בחוק. כאשר הבקשה למידע נדחית, הפטור הרלוונטי צריך להיות מצוטט, והסיבות לדחיית 

 הבקשה צריכות להיות מוסברות. 
נות/ערעורים של הרשות, והצוות צריך לדון במהירות מבקשים צריכים לקבל פרטים על נוהל התלו

 ובהגינות על תלונות ולדאוג שהמשתמשים יהיו מעודכנים לגבי ההתקדמות בטיפול בתלונותיהם. 
אנשי הצוות במוזיאונים, ספריות וארכיונים צריכים להפגין דאגה הולמת לשימור חומרים לפי 

 שמירת רישומים עבור הרשות שלהם.הדרישה. הם צריכים לעמוד בלוח זמנים מוסכם ל
 

נוהלי עבודה טובים לטיפול בבקשות למידע ולניהול רישומים בבריטניה נמצא בספר חוקי הפרקטיקה 
 [.33של לורד צ'נסלור ]

 
  חזרה לתוכן    שימוש חוזר במידע מהמגזר הציבורי

http://www.iue.it/ECArchives/pdf/1049EN.pdf
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הציבורי אוסף ומייצר כמות עצומה של מידע, שרובו מעניין אנשים פרטיים ועסקים, ויכול  המגזר
לשמש כחומר גלם לשירותי מידע שהנם ערך מוסף המיוצרים על ידי תעשיות התוכן. דוגמאות כוללות 
מידע גיאוגרפי, מידע עסקי וסטטיסטיקות. למקור מידע זה יש פוטנציאל חברתי וכלכלי נכבד, 

א, נתונים גיאוגרפיים יכולים לשמש חברות פרטיות על מנת לפתח שירותי ערך מוסך ושירותים לדוגמ
 שיועילו לתעשיית התיירות. 

 
האיחוד האירופי מכיר בכך ששימוש חוזר במידע יכול לייצר רווחה ועבודות באירופה. ההנחיה 

[, אשר חייבת להיות 34בנושא שימוש חוזר במידע מהסקטור הציבורי ] EC/2003/98האירופאית 
, קובעת סט מינימלי של חוקים המווסתים 2005מיושמת על ידי המדינות החברות עד האחד ביולי 

מהמגזר הציבורי למטרות מסחריות במטרה לדרבן את תעשיית המידע את השימוש החוזר במידע 
האירופאית, כך שתוכל להתחרות בצורה יעילה יותר בשוק העולמי. בהנחיה "שימוש חוזר" מוגדר 

מסחריות, שאינן המטרות המקוריות במסגרת החובה -למטרות מסחריות או לאככל שימוש "
 .הציבוריות לשמה המסמך יוצר"

 
יקה לגבי חופש המידע )אשר מכילה זכות לגישה למידע( ולגבי מידע מהמגזר הציבורי ביחד, החק

במידת האפשר בצורה  –)אשר מחייבת להפוך חומרים ציבוריים רבים לברי שימוש חוזר ולזמינים 
אלקטרונית(, יובילו לשקיפות גדולה יותר של הממשל, בכפוף לחקיקה הנוגעת להגנת נתונים. הנחית 

 [ אינה נוגעת ל:34] PSI -ה

 "  ,מסמכים המוחזקים על ידי מוסדות חינוכיים ומחקריים, כגון בתי ספר, אוניברסיטאות
ארכיונים, ספריות ומתקני מחקר, כולל, כשרלוונטי, ארגונים שנוסדו להעברת תוצאות 

 ".מחקרים

 " מוזיאונים, ספרית, ארכיונים, תזמורות, בתי מסמכים המוחזקים על ידי מוסדות תרבות, כגון
 "אופרות, בלט, ותיאטרון

עם זאת, היות ומוזיאונים, ספריות וארכיונים מספקים מידע לציבור הם מושפעים מחקיקה זאת, 
כאשר גופים מהמגזר הציבורי נותנים רישיון, מוכרים, מפיצים, מחליפים או מוסרים המיושמת "

גישה ושימוש חוזר, כולל דרכי עבודה במדינות האיחוד,  –מגזר הציבורי ". )למידע על מידע מהמידע
 use-: Access and RePublic Sector InformationEuropa:  [35.]ראה 

 
   חזרה לתוכן   )Commerce-e ) מסחר אלקטרוני

        
הנה לספק שירותים ציבוריים אלקטרוניים, הכוללים הספקת  eGovernmentמטרתן של אג'נדות של 

דרך הטלפון, טלוויזיה, טכנולוגיות ניידות ואינטרנט. כאשר מוצרים או שירותים נמכרים או נקנים דרך 
)הנחייה המסחר  EC/2000/31מוסדות חייבים לעמוד בהנחיות האיחוד האירופי האינטרנט, ה
 [.37)הנחית המכירה מרחוק( ] EC/97/7-[ ו36האלקטרוני( ]

 
[ קובעת כי המדינות החברות צריכות להבטיח שהמערכת המשפטית 36הנחית המסחר המקוון ]

באמצעים אלקטרוניים. ההנחיה מגבילה גם את אחריות ספקי שירותי  שלהם תאפשר חתימת חוזים
פועל ה"נשא"  ISP -( תחת נסיבות מסוימות, כאשר הInternet Service Providers- ISPאינטרנט )

בלבד ואין לא שליטה על תוכן המסרים המועברים )כולל אחריות להשמצות(. הנחיה זו ישימה לכל 
ן רלוונטית במקרים בהם מוזיאונים, ספריות וארכיונים מקיימים פעילויות סוגי המסחר האלקטרוני, ולכ

מסחריות עם גופים שלישיים באופן אלקטרוני. הדבר כולל, לדוגמא, הספקת מסמכים אלקטרונית או 
יהיו  ISP-הוצאת קבלה או הזמנה למסמכים או חומרים אחרים על ידי דואר אלקטרוני. חוקי ה

 ( את דפי האינטרנט שלהם.Hostארחים )חשובים למוסדות, אשר מ
 

[ מיושמת אם מוסד מוכר מוצרים או שירותים על ידי האינטרנט, טלוויזיה 37הנחית המכירה מרחוק ]
דיגטלית, הזמנה בדואר )כולל קניה מקטלוגים(, טלפון או פקס, ומתאימה גם למוצרים מחנות מזכרות 

 תמונות מארכיון וכו', אם הם נמכרים בדרך זו. במוזיאון או
 

)הנחית  EC/1999/93אבטחה הנה אחד הפחדים הגדולים לכל סוגי המסחר האלקטרוני. הנחיה 
[ נכתבה במטרה לאפשר את השימוש בחתימה אלקטרונית ובמטרה 38החתימה האלקטרונית( ]

לתרום להכרה המשפטית בה. תחת ההנחיה, לחתימות אלקטרוניות יש תוקף חוקי זהה לחתימות 

http://europa.eu.int/eur-lex/pri/en/oj/dat/2003/l_345/l_34520031231en00900096.pdf
http://europa.eu.int/information_society/policy/psi/index_en.htm
http://europa.eu.int/eur-lex/pri/en/oj/dat/2000/l_178/l_17820000717en00010016.pdf
http://europa.eu.int/comm/consumers/cons_int/safe_shop/dist_sell/index_en.htm
http://europa.eu.int/eur-lex/pri/en/oj/dat/2000/l_013/l_01320000119en00120020.pdf
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בכתב יד מסורתיות במדינות חברות האיחוד. ההנחיה קובעת סטנדרטי אימות מינימליים לפני 
 תקבלו בחוק. סטנדרטים אלו הנם שהחתימה היא:שחתימות אלקטרוניות י

 מקושרת באופן ייחודי לחותם 

 מסוגלת לזהות את החותם 

 נוצרה באמצעים שהחותם יכול להחזיק תחת שליטתו המלאה 

  מקושרת לנתונים אליהם היא מתייחסת בדרך שתאפשר מעקב אחר כל שינוי משמעותי
 בנתונים.

 
)ראה הנחיות  Public Key Cryptography -שתמשים בבפועל, הדבר יכול להיות מושג רק אם מ

 הנושא אבטחה(.

 
   חזרה לתוכן  נגישות לאנשים מוגבלים

האיחוד האירופי מחויב להספקת שירותים, אשר הנם נגישים לכולם ואשר הינם מפלים אנשים 
 Disability -וגעת לגישה, לדוגמא, המוגבלים. לחברות רבות באיחוד חקיקה לאומית משלהם הנ

Discrimination Act הבריטי, אשר הופך הספקת שירות בסטנדרט נמוך יותר לאנשים מוגבלים
לבלתי חוקית. לפרטים על חקיקה במדינות חברות האיחוד ראה בנספח להנחיות בנושא נגישות 

 לאנשים מוגבלים.
 

אנשים שראיתים מוגבלת, והכך מכירים בעובדה התנאים של הנחית האיחוד האירופי נותנים פטור ל
שיתכן ויהיו מקרים בהם ידרשו העתקים מעבודות. חלק מהמדינות, כמו בריטניה, כבר שילבו פטור 
זה בחקיקה שלהם וייסדו תרשימי רישוי להספקת העתקים נגישים מרובים של עבודות בכל פורמט 

 [.39ידועות על העתקה מרובה ]לשימוש אנשים שראיתם מוגבלת, תוך עמידה בהגבלות 

 
 

 חזרה לתוכן  אג'נדה לעתיד 

 

מוזיאונים, ספריות וארכיונים צריכים להישאר מעודכנים בחקיקה בתחום זכויות היוצרים במטרה 
לתת הנחיות לדרכי עבודה מוצלחות.לערוך שתדלנות לגישה הולמת למידע לכל התושבים ועל מנת   

 
אנשי מקצוע העובדים בהקשר של האיחוד האירופי, צריכים להיות מודעים לסוגיות  ונושאים נוספים, 
 אשר מקושרים באופן רופף לזכויות יוצרים ולזכויות קניין רוחני, ולהיות מוכנים במענה לכל התייעצות

(Green papers או הנחיות שיפורסמו על ידי ).האיחוד האירופי 

  מוזיאונים, ספריות וארכיונים צריכים להיות מוכנים לאסוף עדויות להגבלות על זכויות יוצרים
המהוות מכשול לשירותים ולדווח על ממצאיהם לארגונים ומוסדות לאומיים .הנחיות האיחוד 

נחיות האירופי נבדקות ויכולות להשתנות )בתיאוריה( אם ישנה סיבה טובה לכך. לדוגמא, ה
 SECהאיחוד האירופי המשפיעות על זכויות יוצרים נמצאות כעת תחת בדיקה מחודשת ראה 

 לנייר העבודה של הועדה לעבודת סגל הבודקת של המסגרת )19.7.2004( )2004 (995
 [(.6החוקית של האיחוד האירופי בתחום זכויות יוצרים וזכויות קשורות ]

  יש לעודד יוזמות, בהן אנשי מקצוע העובדים במגזר מורשת התרבות ובעלי זכויות מתאחדים
 –וקבוצת פרנקפורט )ראה קישורים  ECUP ,TECUPלפתרון בעיות מתמשכות, כגון 

 אירופה(.

  קובעי מדיניות במוזיאונים, ספריות וארכיונים צריכים לתמוך ולקשר עם ארגונים בינלאומיים
 EBLIDA (European Bureau of Library, Information andואירופיים, כגון 

Documentation Association כארגון  1992 אירופה( אשר נוסד בשנת –( )ראה קישורים
מטריה לא ממשלתי ללא מטרת רווח, המייצגים ספריות ברמה האירופאית ואשר  חותר לכך 

יש  EBLIDA -שחקיקת זכויות יוצרים לא תפגע לרעה במטרות של אגודת המידע האירופית.ל
 קבוצת מומחים בנושאי זכויות יוצרים המורכבת מרוב המדינות חברות האיחוד.

 
וגע לאינטרס הציבור בהשגת גישה לתוכן, שספריות, ארכיונים ובמיוחד מוזיאונים חיוני ביותר, וכן נ

יקבלו פטורים מורחבים להעתקת חומרים מבלי להידרש להבהרת הזכויות עם בעליהן. חשוב גם 
 להבטיח שאיזון הולם יושג בין זכויות בעלי הזכויות והזכויות של המשתמשים בתוכן.

http://europa.eu.int/comm/internal_market/copyright/docs/review/sec-2004-995_en.pdf
http://europa.eu.int/comm/internal_market/copyright/docs/review/sec-2004-995_en.pdf
http://europa.eu.int/comm/internal_market/copyright/docs/review/sec-2004-995_en.pdf
http://www.eblida.org/
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ים צריכים לדון בשאלה כיצד הם מנהלים את זכויותיהם. רישום זכויות מוזיאונים, ספריות וארכיונ

המועברות אליהם על ידי צד שלישי, כמו גם הבטחה שקניין רוחני של התוכן שלהם עצמם ירשם 
באופן מספק, עשויים להתגלות כבעלי ערך. רצוי לעקוב אחר התפתחויות טכנולוגיות בשטח של 

 ( על מנת לזהות יתרונות פוטנציאליים.DRM)פתרונות ניהול זכויות דיגיטלי 
 

מוזיאונים, ספריות וארכיונים צריכים גם לשקול את היתרונות של ניצול הקניין הרוחני שלהם כזרם 
-, הסדרי מיקרוDRMהכנסות חלופי. הם צריכים לחפש התפתחויות טכנולוגיות, כגון פתרונות 

מים ביותר. )ראה גם הנחיות בנושא מודלים תשלומים ורישוי, על מנת למצוא את הפתרונות ההול
 עסקיים(. 

 
ניהול .אספקטים של eGovernment -ניהול רישומים דיגיטלי הנו טכנולוגיה חשובה המהווה בסיס ל

רישומים דיגיטלי צריכים להיבנות לתוך מערכות יוצרות ושומרות רישומים, כך שהרישומים 
 נסיסטנטי במסגרת הרגולטורית המתאימה.האלקטרוניים יוכלו להיות מנוהלים באופן קו

 
צריכים, באופן הולך וגובר, לחפש רישיונות דיגטציה כוללים כאמצעים  מוזיאונים, ספריות וארכיונים

להתמודד עם הגישה הגרעינית והמונופוליסטית הננקטת על ידי בעלי הזכויות בפעולות הרישוי 

אשר  Creative Commonsל רישוי, לדוגמא,שלהם. הם צריכים להיות מודעים לצורות חלופיות ש
 יכול להתגלות כמועיל הן לשימוש שלהם בתוכן של אחרים והן להפיכת התוכן שלהם עצמם לזמין.

 
לאור ההבדלים הקיימים כיום ברמה הלאומית בנוגע לחוק המתאים לחוזי זכויות יוצרים, יש להתייחס 

 לשאלה האם יש צורך בפעולת תיאום כלשהי ברמה האירופאית.
 

[ הדן 11] COM DOC )2004 (261יהיה צורך להתייחס גם לסוגיות של יכולת עבודה משותפת . 
ת הייסוד של תשתית טכנית גלובלית ובעלבניהול זכויות יוצרים וזכויות קשורות בשוק הפנימי קובע ש"

המבוססת על קונצנזוס בין בעלי העניין, נראה תוצאה  DRMיכולת עבודה הדדית על מערכות 
הכרחית מהמסגרת החוקית  הקיימת, ותנאי מוקדם להפצה וגישה יעילות להגנה על תוכן בשוק 

 הפנימי".
 
 בהתייחס להגנת נתונים, חשוב מאד להשיג איזון נכון בין פתיחות גמורה לבין הצורך לחדירה 

נלית אחרת. יש לעקוב אחר עיולות קרימי-מסוימת לפרטיות הפרט לאור בעיות הטרור, הונאות ופ
הנושא באופן קבוע על מנת לראות האם יוזמות ברמה מקומית, לאומית, איזורית או בינלאומית 

בתחומים כגון ממשל אלקטרוני, הגנה על בטחון האזרחים, ולוחמה בטרור, מאוזנות בהגנות הולמות 
ל פרטיות האנשים, כולל זכותם, לדוגמא, להשתמש באינטרנט למטרות חוקיות במוסדות מורשת ע

 תרבותית.
 

קושי אחד, שיש להתייחס אליו בצורה נכונה, הנו הבטחה שהרשויות הציבוריות לא יתחבאו מאחורי 
כו לעבור הגנת נתונים וחוקי פרטיות כתירוץ להסתרת מידע. בנוסף, יתכן וחוקי הגנת נתונים יצטר

 התאמה במטרה להבטיח שהם מתאימים להתמודדות עם התפתחויות טכנולוגיות. 
 

בהתייחס לחופש המידע, לאזרחים ישנו צורך מתמשך להיות מודעים יותר לזכותם לגשת למידע. 
רשויות ציבוריות צריכות למצוא דרכים להקל ככל האפשר על אזרחים המעוניינים במידע ציבורי. 

האירופי, לדוגמא, היו קריאות לפוטל משותף לגישה למידע ממוסדות דרך אתר ברמת האיחוד 
משותף, ולהקמת דסק סיוע בין מוסדי. לאיחוד האירופי יש כוח לקבוע את מראה החופש למידע, והוא 

 יכול לאכוף חקיקת חופש מידע על כל המדינות החברות, ועל ידי כך ליצור גישה מתואמת יותר.
 

להלחם בדואר זבל על ידי אמצעים חוקיים, טכניים, חברתיים, וחינוכיים. בכל הנוגע יהיה צורך דחוף 
לאמצעים חוקיים, לא מספיק להסדיר תחום זה ברמה אירופאית או לאומית, כאשר הבעיה של דואר 

 מסחרי לא מוזמן הנה בעיה בינלאומית.
 

 חזרה לתוכן              מקורות 

http://creativecommons.org/
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 חזרה לתוכן  קישורים 

 
 בינלאומי

Museums Computer Network  - Copyright and Intellectual Property Law Resources 
קישורים מקיפים לאתרים הקשורים לזכויות יוצרים על פני הגלובוס, כולל לדוגמא קנדה, יפן 

 opyright.htmhttp://www.mcn.edu/resources/cואוסטרליה. 

 
UNESCO  

מידע על פעילויות זכויות יוצרים כולל ועידות זכויות יוצרים וקישורים לחוקי זכויות יוצרים של חברי 

 http://www.unesco.org/culture/copyright אונס"קו. 
 

World Intellectual Property Organisation (WIPO)  

מידע כללי על כל האספקטים של קניין רוחני, בתוספת טקסטים וחתימות מועידת ברן וועידות אחרות 
 לזכויות יוצרים.  

http://www.wipo.int  
 

 אירופה

Council of Europe/EBLIDA  
 ירופה.הנחיות לחקיקה ולמדיניות בנושא ספריות בא

http://www.coe.int/T/E/Cultural_Co-
operation/Culture/Resources/Reference_texts/Guidelines/ecubook_R3.asp 

 
EBLIDA (European Bureau of Library, Information and Documentation Associations) 

     http://www.eblida.org/ שדולות ארכיונים וספריות
 

EDRI   (European Digital Rights) 
דע. דוגמאות אגודה בינלאומית שלא למטרת רווח, אשר פועלת להגנה על זכויות אזרח בחברת המי

כוללות דרישות לשמירת נתונים, דואר זבל, יירוט  EDRIשל תקנות והתפתחויות שמענינות את 
טלקומוניקציה, זכויות יוצרים והגבלת שימוש הוגן, ברית פשעי מחשב, מדרוג, סינון וחסימת תוכן 

 http://www.edri.org/ אינטרנטי ופרוצדורת הודעה ופירוק של אתרי אינטרנט. 
 
 

EMII-DCF (European Museums Information Institute Disseminated Content 
Framework) 

 dcf.org-http://emiiקידום והחלפת דרכי פעולה מוצלחות ושימוש יעיל בסטנדרטים לניהול מידע. 

 
EUROPA Intellectual Property News 

http://europa.eu.int/comm/internal_market/en/intprop/news/index.htm  
 

European Archival Network 
 archival.net-http://www.european/ אתר מרכזי לכל הארכיונים האירופאים המיוחסים. 

 
European Copyright User Platform (ECUP)  

http://europa.eu.int/eur-lex/pri/en/oj/dat/2000/l_013/l_01320000119en00120020.pdf
http://europa.eu.int/eur-lex/pri/en/oj/dat/2000/l_013/l_01320000119en00120020.pdf
http://www.cla.co.uk/directive/vip.html
http://www.mcn.edu/resources/copyright.htm
http://www.unesco.org/culture/copyright
http://www.unesco.org/culture/copyright
http://www.wipo.int/
http://www.wipo.int/
http://www.coe.int/T/E/Cultural_Co-operation/Culture/Resources/Reference_texts/Guidelines/ecubook_R3.asp
http://www.coe.int/T/E/Cultural_Co-operation/Culture/Resources/Reference_texts/Guidelines/ecubook_R3.asp
http://www.eblida.org/
http://www.edri.org/
http://www.edri.org/
http://emii-dcf.org/
http://europa.eu.int/comm/internal_market/en/intprop/news/index.htm
http://www.european-archival.net/
http://www.european-archival.net/
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 TECUP(Testbed implementation of the ECUPגם  -נקודת מוקד לזכויות יוצרים 
frameworkשל פרויקט  (. המטרהTECUP ,שימור בארכיונים  היתה לנתח מנגנונים מעשיים להפצה

 ושימוש במוצרים אלקטרונים מסוגים שונים של בעלי תוכן ועירוב סוגים שונים של ספריות.

http://www.eblida.org/ecup/  
http://gdz.sub.uni-goettingen.de/tecup/   
TECUP Memorandum of understanding 2001 (TECUP project report D6.4) 
http://gdz.sub.uni-goettingen.de/tecup/mou.pdf   
Dreier, Thomas: Towards Consensus on the Electronic Use of Publications in Libraries 
– strategy issues and recommendations. 2001 (TECUP project report D6.6). 
http://gdz.sub.uni-goettingen.de/tecup/towacons.pdf  
 

The Frankfurt Group 
 פורום קונצנזוס למידע מחקרי ואקדמי.

. הוא פרסם, לדוגמא, הצעות בנושא רטרודיגטציה )דיגטציה של תוכן TECUPזהו המשך של פרויקט 
 שבמקור פורסם בדפוס, כמו עותקי כתבי עת( על ידי מוציאים לאור וספריות.

http://www.sub.uni-goettingen.de/frankfurtgroup/   
   

 צרפת

Convention d'utilisation de supports de données numériques 
דוגמא לאמנה שנחתמה עם עורכים על מנת לאפשר השאלה ושימוש של מסמכים דיגיטלים 

  htm2http://www.addnb.org/fr/docs/convent. בספריות. 
   

 ליטא

MUSICALIA  
  EUREKA (http://www.eureka.be )"Endangeredזהו אתר אינטרנט ליטאי של פרויקט 

Cultural Heritage: Tools for Preservation, Investigation and Copyright Clearance" 

(http://212.34.140.167/ech/ech.php .) האתר מאפשר גישה לארכיון דיגיטלי של פריטי
מולטימדיה בנושא מורשת תרבות מוסיקלית, המאוחסנים בספריה של האקדמיה הליטאית למדעים. 

סביבת שיווק וניהול למוצרי מולטימדיה ומסחר  מטרת האתר הנה לפתח דור חדש של כלים ליצירת

 http://www.musicalia.lt/בזכויות יוצרים שיכול להתקיים על בסיס אירופאי. 
 

 
 ספרד

La Federación Española de Sociedades de Archivística, Biblioteconomía 
Documentación, y Museística (FESABID) 

 FESABIDלספריה הציבורית של גודלאחרה וקבוצת העבודה בנושא זכויות קניין רוחני וספריות של 
היה תפקיד חשוב מאד במסע ארצי, שהחל לעורר מודעות בציבור הרחב לצורך לפטור ספריות 

יות ציבוריות ציבוריות מחיוב אפשרי בגין השאלה לציבור. הטיעון לפטור זה מבוסס על המחסור שספר
הספרים שלהן הנם בין הנמוכים ביותר באיחוד האירופי, ולדרוש  אחוזי קוראי -ספרדיות חוות עדיין

 תשלום מסוג זה, משמעו הורדת המימון למגזר הספריות עוד יותר.  

http://www.maratondeloscuentos.org/librolibre/jornadaslibrolibre.htm 
http://www.bib.uab.es/project/cas/piadr0.htm   
 

 בריטניה

(Libraries and Archives Copyright Alliance) LACA 
יים בבריטניה המייצג את הספרנים, עובדי הארכיונים ואנשי מקצוע ייצוג לארגונים מקצועיים מרכז

 http://www.cilip.org.uk/committees/laca/laca.html .מתחום מדע המידע. 
LACA ב את עבודתם גם למתחם עובד גם עם קבוצת זכויות היוצרים במוזיאונים על מנת להרחי

 http://www.mda.org.uk/mcopyg/cdpa.htmהמוזיאונים.  
 

http://www.eblida.org/ecup/
http://gdz.sub.uni-goettingen.de/tecup/
http://gdz.sub.uni-goettingen.de/tecup/mou.pdf
http://gdz.sub.uni-goettingen.de/tecup/towacons.pdf
http://www.sub.uni-goettingen.de/frankfurtgroup/
http://www.addnb.org/fr/docs/convent2.htm
http://www.eureka.be/
http://212.34.140.167/ech/ech.php
http://www.musicalia.lt/
http://www.maratondeloscuentos.org/librolibre/jornadaslibrolibre.htm
http://www.bib.uab.es/project/cas/piadr0.htm
http://www.cilip.org.uk/committees/laca/laca.html
http://www.cilip.org.uk/committees/laca/laca.html
http://www.mda.org.uk/mcopyg/cdpa.htm
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Museums Copyright Group 
קבוצה של אנשי מקצוע ממוזיאונים המעוניינים בכל הצדדים של היחסים בין מוזיאונים וזכויות יוצרים, 

 http://www.mda.org.uk/mcopyg/י שתדלנות, רישוי ודיגטציה. בעיקר בתחומ
 

 (National Electronic Site Licensing Initiative) NESLI 

תוכנית להספקת שירת כתב עת אלקטרוני לאומי לקהילת המחקר וההשכלה הגבוהה בבריטניה. 
NESLI קבלה הרחבה של המעודדת את ה- standard Model Site Licence אור.לעל ידי מוציאים 

http://www.nesli2.ac.uk/index.htm 
 

PA/JISC guidelines 
התוצאה של הסכמה בין מגזר ההשכלה הגבוהה בבריטניה ומוציאים לאור על מה מקובל להעתיק 

 ימושי חלוקה הוגנת.ש -ונית ללא צורך בקבלת אישור אלקטר

http://www.ukoln.ac.uk/services/elib/papers/pa/clearance/study.doc  
 

 (Scottish Cultural Resources Access Network) SCRAN 

יקט שמטרתו ליצור "בסיס מקורות מולטימדיה מרושת ללימוד ולחגיגת ההיסטוריה האנושית פרו
 ותרבות החומר בסקוטלנד". משתמשים צריכים לקבל רישיון ולהסכים על תנאי שימוש נוקשים. 

http://www.scran.ac.uk  
 

UKOLN 

דיגטלי, המספק יעוץ ושירותים לקהילות הספריות, המידע, החינוך  מרכז מומחיות בניהול מידע

 http://www.ukoln.ac.uk/ והמורשת התרבותית. 

 
 ארה"ב

 
Coalition for Networked Information (CNI)  

שורת למדנית ולהעשרת ארגון אמריקאי המוקדש לתמיכה בטכנולוגית מידע מרושתת לקידום  תק
 הפרודוקטיביות האינטלקטואלית. כולל טיוטה לחוזי משא ומתן בנושא מידע מרושת ורישיונות.

http://www.cni.org/  
 

Legal insight  
וחני, אתר משפטי אמריקאי, אשר מציג ראיונות עם מומחים משפטיים וכולל חלק מקיף על קניין ר

 מוסיקה וזכויות יוצרים. זכויות ואפשרויות בעלות בהסכמי פיתוח טכנולוגיים ועברות תוכנה.

http://www.legalinsight.net 
 

LIBLICENSE  
 1996, נוסד בשנת CLIR)הפרויקט, שממומן על ידי המועצה האמריקאית לספריות ומקורות מידע )

על מנת ליידע ולחנך חברים בשרשרת הספקת המידע בנושאי ניהול משא ומתן אפקטיבי על חוזים 
למקורות מידע אלקטרוניים. האתר מכיל מודל לרישוי, מונחי ותיאורי רישוי, יוזמות לרישוי לאומיות 

 http://www.library.yale.edu/~llicense/index.shtml ורשימת תפוצה. 
 
 
 
 
 

 חזרה לתוכן העניינים

 

http://www.mda.org.uk/mcopyg/
http://www.mda.org.uk/mcopyg/
http://www.nesli2.ac.uk/index.htm
http://www.ukoln.ac.uk/services/elib/papers/pa/clearance/study.doc
http://www.scran.ac.uk/
http://www.ukoln.ac.uk/
http://www.ukoln.ac.uk/
http://www.cni.org/
http://www.legalinsight.net/
http://www.legalinsight.net/
http://www.library.yale.edu/~llicense/index.shtml
http://www.library.yale.edu/~llicense/index.shtml
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 הנחיות קלימרה

 טכנולוגיות ותשתיות יסודיות
 
 

   תוכן 

 
מטרת מגזר המורשת התרבותית הנה לספק שירותים, אשר יש להם השפעה ברת מדידה חברתית, 
כלכלית וחינוכית על קהילתם. הנחיות אלו מתארות את טכנולוגיות המפתח הנמצאות ביסוד שירותים 

 אלו:

 XML (eXtensible Markup Language( 
 שתשירותי ר 

 רשת סמנטית 

 שירותי רשת סמנטית 
 רשתות 

 פס רחב 

 סיבים אופטים 

 לוויין 
 אלחוט 

 WiFi 
 

 חזרה לתוכן     סוגיות מדיניות 

 

ואפשרה הטכנולוגיה שינתה כבר את הדרך בה מוזיאונים, ספריות וארכיונים מספקים שירותים, 
שירותים חדשים שלא ניתן היה לדמיינם לפני מספר שנים. משתמשים מתרגלים להשתמש בהספקה 
אלקטרונית של שירותים, לדוגמא המגזר הבנקאי והמגזר הקמעונאי. המיקוד של תוכנית המסגרת 

 הדורות הבאים של טכנולוגיות בהן מחשבים ורשתותשל האיחוד האירופי  הנו " ISTהשישית בתחום 

 [. מוסדות מורשת תרבות יכולים לשחק תפקיד מרכזי במימוש הרעיון.1" ]ישולבו לסביבת היום יום

 
להספקת שירותים אלקטרונית יש משמעויות על התשתית הכללית, כולל בנינים, ריהוט וציוד. יש 

ת. סוגים שונים של ריהוט נדרשים. קישורי למצוא מקום למחשבים, תצוגות אינטראקטיביות ופעילויו
טכנולוגית תקשורת צריכים להיות מתוקנים. מצד שני, משתמשים רבים ישתמשו בגישה מרחוק 

 לשירותים ועבורם מקום, ציוד וריהוט פיזיים הנם חשובים פחות.
 

ספריות בכל מקרה, ההנחיות   מתמקדות בתשתית הטכנולוגית, כאשר נושאי מדיניות למוזיאונים, 
וארכיונים כוללים מציאת דרכים לעמידה בקצב של הטכנולוגיות החדשות המתוחכמות, אשר הופכות 
במהירות למיושנות, לבחירת הטכנולוגיות הרלוונטיות עבורם ביותר, לריצוי הציפיות התובעניות של 

 המשתמשים, ולעמידה במטרות לאומיות ואירופאיות לנגישות אלקטרונית. 

 

 חזרה לתוכן                יצוע  נאותהנחיות לב 

 
טכנולוגיות וסטנדרטים עדיין מתגלים ומתפרסמים והם ימשיכו להשתנות ולהתפתח לאורך הזמן. 
 מוזיאונים, ספריות וארכיונים צריכים להיות מודעים לטכנולוגיות וסטנדרטים עדכניים, ולהמנע מאימוץ

 יות וסטנדרטים לא מתאימים או מיושנים.טכנולוג
 

מוזיאונים, ספריות וארכיונים צריכים הבנה בנושאים אלו במטרה לתכנן את עבודתם ולקבוע בה 
עדיפויות, במיוחד כאשר הם רוכשים מערכות חדשות או בוחנים עבודת פיתוח מיועצים חיצונים או 

 קבלני משנה.
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XML - eXtensible Markup Language    חזרה לתוכן  

XML פות סימון למטרות מיוחדות. מטרתה העיקרית הנה ששפה" ליצירת -הנו מנגנון או "מטה

מוגדרת בצורה רשמית  XMLלאפשר חלוקת טקסט ומידע מובנים בין מחשבים דרך האינטרנט. 

( מסייעת להבין את mark upסימון ) (. הבנה של המונחW3Cהאינטרנט ) םכהמלצה של קונסורציו

. שפה הנה סדרה של כללים לקידוד או תיוג מבנים במסמך. השם נגזר מהפרקטיקה XMLהמונח 
המסורתית בהוצאה לאור "לסמן" כתב יד, כלומר, להוסיף הוראות הדפסה בשולי נייר כתב היד, כפי 

ודות כתובות בין מחברים, עורכים שנעשה, לדוגמא, על ידי תעשית ההוצאה לאור על מנת להעביר עב

 מגדיר דרך סטנדרטית לתאר "סימון". XML -ומדפיסים. מפרט ה
 

הנו בתוכן המסמך, יותר מאשר בפורמט או בסידור, כלומר, ההדגשה היא על זיהוי  XMLהמיקוד של 
 פיסת טקסט כשם והצבת חוקים לדרך בה שם זה צריך להיות בנוי, ולא שהשם צריך להיות מודגש,

עם קו תחתי או מוטה, היות ואילו הנם רק מכשירים ויזואליים והם אינם מייצגים את תכונות השם, 
 כגון שם פרטי, שם משפחה, תואר וכו'. 

 Document Typeיכולים לציית לסדרות חוקים, אשר מבוטאים כהגדרות סוג מסמך ) XMLמסמכי 
Definitions- DTDאו סכמות. כך ש )-DTD ם לקבוע את תכונות השם וכיצד הוא או סכמה יכולי

EAD (Encoded Archival Description )[ או 2] XML-MARCאו סכמה )כמו  DTD-מקודד. ברגע ש

לעבור  XMLיכול להקשר אליהם. מנגנון זה מאפשר למסמכי  XML[ הוגדרו ופורסמו, כל מסמך 3]
תוכנה, למגוון רחב של מטרות, לדוגמא, חיפוש ואחזור,  יולידציה ועיבוד בעקביות על ידי יישומי

[, אשר הופך אותו לבלתי תלוי בשפה או 4]  Unicode-מבוטא ב XMLלבסוף,  והחלפת נתונים.
 מחשב.

 

 A Gentle Introduction to XML by C M Sperberg-McQueen and Louלהקדמה לנושא ראה 

Burnard [5 באתר ]TEI (InitiativeText Encoding  .)TEI  ,הנו סטנדרט בינלאומי ובינתחומי
המסייע לספריות, מוזיאונים, ארכיונים, מוציאים לאור ופרטים להציג כל סוג של טקסט ספרותי 

ה למחקר והוראה מקוונים, תוך שימוש בסכמת קידוד, שהנה כמה שיותר משמעותית וכמ יולינגוויסט

[ (. מידע מפורט יותר 7] W3C -הנקודות שנוצר על ידי ה 10[. ראה גם את סיכום 6שפחות מיושנת ]

ישנה פעילות מחקר ופיתוח XML.COM [10 .] -[ ו9] W3C [8 ,]Wikipediaניתן למצוא באתרים של 

. מקור טוב למידע עדכני על אמצעי וספציפיקציות שאילתות, כולל כלים XMLרבה המתמקדת סביב 

 W3C XML Query Group [11.], נמצא בדף האינטרנט של xpathכגון 

 
 חזרה לתוכן     שירותי רשת

שירותי רשת צמחו כמענה לצורך של ארגונים גדולים לאפשר טווח מגוון של יישומי תוכנה, הכתובים 
 בשפות שונות ו"רצים" על גבי מערוכת חומרה שונות, לשתף ולהחליף נתונים. בכל אופן, מחוץ
 -לארגונים האינטרנט דומה לתערובת של יישומים וסביבות. מגזר  מורשת התרבות הנו דוגמא טובה 

במטרה לגלות משאבים באינטרנט, המחפש צריך אמצעי שיאפשר לו/לה לקבל תוצאות מחיפוש יחיד 
ממגוון של מערכות המוחזקות בבסיסי נתונים שונים עם מבנה נתונים, מוסכמות חיפוש, ויכולות 

  תצוגה שונים. 
 

או  #Java-, C בדרך כלל כתובה ב -אז מה הם שירותי רשת בדיוק? שירות הנו פיסת קוד תוכנה 
 םהאמצעים, אשר בהם ניתן לגשת לאובייקטיאשר מגדירה את -אחרת  טשפת תכנות מונחית אובייק

מנת לתאר על  XML-ולערוך בהם מניפולציות. שירותי רשת משתמשים ב םאו סוגים של אובייקטי

 Simple Object[ ודרך Web Services Description Language (WSDL[ )12שירותים דרך 
Access Protocol (SOAP[ )13 )להעביר הודעות בין שירותים ויישומי הלקוח, אשר משתמש )צורך ]

, TCP/IPניתנות לגישה בדרך כלל על ידי שימוש בפרוטוקולים מבוססי   SOAPאותם. הודעות 

 . , על פני האינטרנט או רשתותHTTP, SMTP, FTPלדוגמא, 
ntegrationUniversal Description, Discovery and I(UDDI ( [14ו ]-Lightweight Directory  

Access Protocol LDAP )[ )15 ]( הנם שירותי ספריהrydirectoאשר מאפשרים ,)   לגלות שירותים
 זמינים. שירותי רשת אינם תלויים בשפה או בפלטפורמת החומרה. 

 

http://www.loc.gov/standards/marcxml/
http://www.loc.gov/ead/
http://www.unicode.org/
http://www.tei-c.org/
http://www.w3.org/TR/wsdl
http://www.w3.org/TR/soap12-part1/
http://www.uddi.org/
http://www.openldap.org/
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 W3C [16 ,]OASIS (Organization for theמידע מפורט יותר ניתן למצוא באתרים כגון אלו של 

Advancement of Structured Information Standards[ )17 ,]Wikipedia [18ו ]-I-WS (Web (
Services Interoperability Organization [19 .]OASIS [ 20מספק גם שירותי התרעה .] 

 

, ספריה Xmethodsנסו את  לדוגמאות שאינן ממגזר מורשת התרבות ולקצת כיף עם שירותי רשת

 [.21של שירותים פשוטים עם הדגמת יכולות ]
 

 Security-WS [22.]טכנולוגית שירותי רשת מתפתחת במהירות. ראה לדוגמא 
 

     חזרה לתוכן     רשת סמנטית

[, בו טים 23] 2001במאי  Scientific Americanרשת סמנטית הנה חזון, שתואר בכתב העת 

הרשת הסמנטית הנה רשת של נתונים, הדומה בכמה , אמר "W3C -לי, מנהל קונסורציום ה-ברנרס

היא שעליו להיות  WWW-אחת ממטרות ה". חזון זה נבנה על הרעיון ש"מובנים לבסיס נתונים גלובלי
".  קונספטים, שימושי לא רק בתקשורת אדם לאדם, אלא שגם מכונות יוכלו להשתתף ולסייע

וזיהוי  XML ,RDFת הרשת הסמנטית כוללים טכנולוגיות, פרוטוקולים וסטנדרטים חשובים להתפתחו

באתר   Semantic Web -ולחדשות בנושאי מחקר ופיתוח הנו דפי ה יייחודי. מקור טוב למידע עכשוו

webpages [24 בהקשר האירופאי, תוכנית המסגרת השישית הפגינה .] את מחויבות האיחוד
האירופי לתחום טכנולוגיה זה והסימפוזיון האירופאי הראשון לרשת הסמנטית נערך בהרקליון, יוון 

 [.25] 2004במאי 

 
RDF (Resource Description Framework) 
RDF וש באטה מובנה, תוך שימד-מאפשר קידוד, החלפה ושימוש מחדש במטה- XML  כתחביר

חליפין. בדרך זו הוא תומך בשילוב של מגוון של יישומים מקטלוגים של ספריות ומדריכים עולמיים, 
 דרך סינדיקציה ואיסוף חדשות, תוכנות ותוכן, ועד לאיסוף פרטי של מוסיקה, תמונות ואירועים.

 

RDF ( מאפשר לתאר משאב במשפטים(statementsת לסכמה ידועה. כסדרה של סגולות שמתאימו

 . rdf:Description XMLהמשפטים נרשמים באלמנטים של 
 

הסיבה להיותו כה חזק הנה שהוא מציב מגבלות מבניות, אשר תומכות בקידוד קונסיסטנטי וחד 

( packagesדאטה מובנים, והדבר מספק יכולת החלפה של חבילות )-משמעי וחילופין של מטה

מספק  RDFל ידי קהילות הגדרת משאבים שונות. בנוסף, דאטה, המוגדרות ע-נפרדות של מטה
אמצעים לפרסום אוצרות מילים שהנם ניתנים לקריאה אנושית וגם לעיבוד ממוכן, שתפקידם לעודד 

 RDFדאטה בין מקורות מידע נפרדים. תיאורים של -שימוש חוזר והרחבה של סמנטיקות מטה

 W3C [26.] באתר RDFת דפי משתמשים לעיתים בספריות כאנלוגיה. למידע ראה א

 
וסכמת  RDFבנויה על [ 27( ]Web Ontology Language - OWL) השפה האונתולוגית של הרשת

RDF ים עשיר יותר לתיאור תכונות ומחלקותעל מנת להוסיף אוצר מיל (classes .)OWL  מאפשר את
 היצירה של הגדרות של קונספטים בסיסיים ואת יחסיהם, שיכולים להיות מעובדים על ידי מכונה.

OWL נובעת מ-DAML+Oil [28 ,]  הגרסה החדשה ביותר של שפתDAML אשר מספקת מערכת ,

ולסמן מידע כך שהוא יהיה ניתן לקריאה ולהבנה  ontologiesעשירה של תבניות, בעזרתן ניתן לבנות 
 על ידי מכונה .

 
 ה לתוכןחזר       שירותי רשת סמנטית

רשת הנם אתרים שלא רק מספקים מידע סטטי אלא גם מספקים פעולה מסוימת, כגון מכירת  שירותי 
מוצר. מטרתם של שירותי רשת סמנטית הנם לאפשר למשתמשים למקם ולהשתמש בשירותים כאלו 

[ מגדירים אונתולגיות לתיאור WSMO(ing OntologyWeb Service Model[ )29  אוטומטית. 

[( הנה אונתולגיה של 31] S-DAML[ )לשעבר 30] S-OWLהאספקטים השונים של שירות רשת. 
שירותים שמטרתם לאפשר זאת. החשיבות של אונתולוגיות לשירותי רשת סמנטית קידמה את 

הורחבה על מנת לתת  XMLההתפתחות של הרחבות סכמה לשפות הרשת הסטנדרטיות הקיימות: 

chemaS-XML (XMLS[ )32ו ,]-RDF   הורחב על מנת לתתSchema-RDF (RDFS[ )33.] 

http://www.w3c.org/2002/ws/
http://www.oasis-open.org/who/
http://en.wikipedia.org/wiki/Web_services
http://www.ws-i.org/
http://www-106.ibm.com/developerworks/webservices/library/ws-secure/
http://www.w3.org/2001/sw/WebOnt/
http://www.daml.org/about.html
http://www.wsmo.org/2004/d2/v1.0/
http://www.wsmo.org/2004/d2/v1.0/
http://www.w3.org/Submission/2004/SUBM-OWL-S-20041122/
http://www.daml.org/services/
http://www.w3.org/XML/Schema
http://www.w3.org/TR/rdf-schema/
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 אונתולוגיות
לוגיות הנן קריטיות להתפתחות שירותי רשת אינטליגנטים על ידי סיוע למכונות לתקשר ביתר אונתו

והקשרים הפנימיים שלהם.   םיעילות. אונתולוגיה יכולה להיות מתוארת כתיאור פורמלי של אובייקטי
בהקשר של רשת סמנטית, המטרה היא לאפשר למכונות לדבר עם מכונות עם התערבות אנושית 

[(. באופן הדרגתי גישות שהנן עשירות Wonderweb [34כלל בלי התערבות אנושית )ראה  מעטה או
 יותר סמנטית לעיצוב אונתולוגיות, כולל:

 רשימות מושגים עם יחסים בלתי מוגדרים 

 סכמות קלסיפיקציה 

 ותורשתיים םלים נרדפות עם קשרים אסוציאטיביימילון מי 
 [ סטנדרט 35מפות נושאיות ,]ISO  חדש למערכת המתארת מבני ידע ומקשרת אותם למשאבי

מידע. הם צריכים לספק דרכים מועילות לניווט בקבצים גדולים ומקושרים פנימית. במקום 
ספר אינדקסים, המפה הנושאית מכלילה אותם, מרחיבה אותם להעתיק את התכונות של 

 בכיוונים רבים בבת אחת.
 

לאונתולוגיות  חשיבות גוברת במערכות ניהול מידע ובהתפתחות שירותי רשת סמנטית. יש להם 
יישומים במערכות ניהול מידע כגון תיאור מוצרים ושירותים במסחר אלקטרוני )ראה הנחיות בנושא 

 . התית וכלכלית(, ותיאור וארגון אוספי מוזיאונים שעברו דיגיטציהתפתחות חבר
 

פרויקטים שואפים לעיתים לבחון את הפוטנציאל ליכולת פעולה הדדית סמנטית המוצעת על ידי 

 ABC -[ או הCIDOC Conceptual Reference Model (CRM[ )36אונתולוגיות מפורסמות, כגון 
Ontology/Model [37ה .]-CRM  מספק מסגרת סמנטית משותפת וניתנת להרחבה שניתן למפות

מורשת התרבות, והוא יכול לספק מודל לתיווך בין מקורות שונים של מידע. לתוכה כל מידע שקשור ל

, שפותחה על ידי פרויקט הרמוני, הנה אנתולוגיה רמת דרג שכוונתה לאפשר יכולת ABCאונתולוגית 
 דאטה בתחום הספריות הדיגיטליות.-עבודה משותפת בין סכמות מטה

 
  חזרה לתוכן        רשתות

כל שנים או למעלה מכך מחשבים המחוברים ביניהם יוצרים רשת. רשת מאפשרת למחשבים לחלוק 
קבצים, מדפסות, סורקים וקישורי אינטרנט. ישנם שני סוגים עיקריים של רשתות: אלחוטיות ואתרנט 

 gateway)שם שער )או "חוטיות"(. לשני הסוגים שני מרכיבים עיקריים: תחנת בסיס )הידועה גם ב)
או נתב(, ומתאם רשת לכל מחשב ברשת. ברשת חוטית כבלי האתרנט מחברים כל מתאם רשם של 
מחשב לתחנת הבסיס, או הנתב. ברשתות אלחוטיות גלי רדיו משמשים לתקשורת בין מתאמי הרשת 

 PAN (Personal Areaהאלחוטיים של כל מחשב ותחנת הבסיס האלחוטית. רשת יכולה להיות 
Network ,)LAN (Local Area Network או )WAN (Wide Area Network לפי הטווח שהיא )

 מכסה. טכנולוגית האלחוט מאפשרת רישות גלובלי.
 

רשתות לשיתוף קבצים מאפשרות למשתמשים לבקש ולהפיץ קבצים אלקטרונים דרך מחשביהם, 
אות ביד יכולים לשלב יכולות והן כשרת ברשת. מחשבים ומערכות הפעלה ניש טהמשמים הן כקליינ

[ על מנת להשתמש באספקטים הטכנולוגים של שיתוף, 38( ]Peer-to-Peer - P2Pעמית לעמית )

 Foldershare [39 ,]Groove Networksהפצה ותקשורת של קבצים. שירותי שיתוף בקבצים כגון 

[40 ,]Skype [41 ,]Gnutella [42ו ]-Kazaa [43מאפשרות לשתף בכל סוגי האובייקטי ]םהדיגיטליי ם 
 כולל סרטים, תמונות ותוכנה. 

 
   חזרה לתוכן     פס רחב

ו סוג של העברת נתונים בה מדיום יחיד )חוט( יכול לשאת מספר ערוצים ( הנbroadbandפס רחב )
בבת אחת, כך שמשתמשים יכולים להשתמש בטלפון ולגלוש באינטרנט בו זמנית. יש לו מספיק רוחב 

נעשית תחברות פס על מנת לתמוך ביישומי מולטי מדיה מתוחכמים. מהירות טיפוסית למודם בו ה

, תקשורת פס רחב יכול להיות עד פי הלשניי םקילו ביטי 56( הנה dial up) ווי הטלפון הקיימים דרך ק

 ISDN (Integrated Servicesמהירה יותר. רוב הארגונים הגדולים יותר ישתמשו במודמי   1000

http://wonderweb.man.ac.uk/
http://cidoc.ics.forth.gr/
http://jodi.ecs.soton.ac.uk/Articles/v02/i02/Lagoze/
http://jodi.ecs.soton.ac.uk/Articles/v02/i02/Lagoze/
http://jodi.ecs.soton.ac.uk/Articles/v02/i02/Lagoze/
http://www.openp2p.com/
http://www.foldershare.com/
http://www.groove.net/home/index.cfm
http://www.skype.com/
http://www.gnutella.com/
http://www.kazaa.com/us/index.htm
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Digital Network או בקישורי )T1  אוT3 קיבולת גבוהה מחוברים תמיד, אשר   )קישורים בעלי

 לאינטרנט, בדרך כלל דרך חברת טלפוניה(.  LANמקשרים ישירות רשת 
 

DSL (Digital Subscriber Lines .וקישורי כבלים דיגיטלים יכולים לשמש מוסדות קטנים או בתים )

DSL טלפון ללא הפרעה  יהנו קישור מחובר תמיד לא יקר יחסית לאינטרנט אשר משתמש בקוו
. קישורי כבלים דיגיטליים אף הם הנם הלשניי מגה ביטים 1.5לשירותי הטלפון. המהירויות הנן בערך 

מגה ביט  1תמיד מחוברים והם מועברים על כבלי נחושת או כבלי סיבים אופטיים במהירויות של עד 
 . הלשניי

 
 

 חזרה לתוכן        סיבים אופטיים
פולסים של אור בין מרחקים  אותות בצורת סיבים אופטיים הנם סיבי זכוכית, אשר משמשים לנשיאת 

קילומטר. האותות יכולים להיות תקשורת קול מקודדת או נתוני מחשב. היות והם  50של עד 
משתמשים בהרבה פחות אנרגיה מסיבי נחושת ויכולים לתמוך ברוחב פס רחב הרבה יותר, הם 

יים הנה קלים ודקים מאד ולכן קל יכולים לשאת יותר ערוצי מידע למרחקים ארוכים יותר. סיבים אופט
יותר להתקין אותם בתעלות כבלים. קשה לצותת להם והם חסינים מפני הפרעות מאותות רדיו וכו' 

(  CCTVבמעגל סגור ) הבכבלים, טלוויזי ה, טלוויזיLAN -ומאש. סיבים אופטיים נכנסים לשימוש נפוץ ב
 ועוד.

 

 
   חזרה לתוכן      לווין

למערכות המשרתות אוכלוסיות כפריות גדולות. היא  לגישה לווינית לאינטרנט יכולה להישק
משתמשת בצלחות לווין לתקשורת נתונים דו כיוונית )הורדה והעלאה(. מהירות ההעלאה הנה 

ה הורד מהירויות DSL-. לכבלים והקילו ביטים לשניי 500כעשירית ממהירות ההורדה שעומדת על 
ני מהירות יותר, אבל מערכות לוויניות הנן פי עשר מהירות יותר ממודם נורמלי. אינטרנט לוויני דו כיוו

שמשמעותה (, multicasting( לטכנולוגית תקשורת מרובבת )IPמשתמש בפרוטוקול אינטרנט )
מנקודה אחת  ערוצי תקשורת על ידי לויין אחד, אשר שולח נתונים 5000שניתן לשרת סימולטנית עד 

להרבה נקודות, סימולטנית, בפורמט דחוס. הדחיסה מורידה את הגודל של הנתונים ורוחב הפס. 

 יבשתיות יש מגבלות רוחב פס שמונעות תקשורת מרובבת בקנה מידה כזה.  dial upלמערכות
 

אינטרנט לוויני מייצג את האפשרות הטובה ביותר לאיזורים מרוחקים לזכות בגישה לתקשורת 
עולמית. הוא אינו כפוף לשליטה מקומית על גישה או תוכן. יש לו יכולת להגיע לאנשים שאף מדיום 

 תקשורת אחר לא יכול להגיע במחיר פרקטי. 

 
   חזרה לתוכן      אלחוט

פר סוגים של טכנולוגיות אלחוט מאפשרות קישוריות ללא מגבלות של חוטים וכבלים. ישנם מס
 רשתות אלחוט המכסים את הטווח מגודל מכתבה ועד יבשות שלמות:

  או( אלחוט מקומיPAN - Personal Area Network לשימוש בתוך משרד או חדר. מאפשר )
, מקלדות, מחשבים נישאים, מדפסות וכו' אלחוטיים  תוך שימוש ןקישוריות בין מיקרופו

 בטכנולוגיות רדיו או אינפרה אדום.

 WLAN (Wireless Local Area Network לקישור )משתמשים בדרך כלל על פני טווח  15עד  10
מטרים מחוץ להם. יכול להיות שימושי במוזיאון, ספריה  300מטרים בתוך בניינים או  100-של כ

בנויים על סטנדרטי  WLANs -או ארכיון עם מספר חדרים או קומות, או אתר מורשת חיצוני. רוב ה

WiFi .)ראה בהמשך( 
 wWAN (Wireless Wide Area Network.לדוגמא רשת טלפונים ניידים לקישור עולמי ) 

 by Deborah Liddle and Stuart SmittonWireless networks [44.]לסקירה ראה 
 

 טיים כוללים:סטנדרטים/פרוטוקולים אלחו
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 GSM (Groupe Spécial Mobile - [ )סטנדרט הטלפון 45מערכות גלובליות לתקשורת ניידת ,]

ל תרנים ( באירופה. משתמש ברשת מבוססת יבשה ש2Gהנייד הדיגיטלי הדומיננטי לדור השני )

 SIMומאחסן מידע על כרטיסי 

 Bluetooth [46טכנולוגית רדיו קצרת טווח עם טווח של כ ,]-מטרים, אשר יכולה לתמוך  10
 במכשירי סימון, קוראי ברקוד וכו'.

 WAP (Wireless Application Protocol[ )47 .מתוכנן לקשר טלפונים אלחוטיים וכו' לאינטרנט ,]

 [WML (up Language-Wireless Mark[ )48 -המשתמשים רואים דפי אינטרנט הכתובים ב
 GPRS (General Packet Radio Service[ )49 מת )זאת אומרת מתקד 2.5[, טכנולוגית דור

יותר מטכנולוגיה דיגיטלית דור שני סטנדרטית, אבל לא עומדת בצורה מלאה בדרישות טכנולוגית 
הדור השלישי( המאפשרת למידע להשלח ולהתקבל על פני רשת טלפונים אלחוטית. יש לה קצה 

 ואחוז הצלחה גבוה יותר בקישור. WAP-הערבה גבוה יותר מ
 UMTS (Universal Mobile Telecommunications System[ )50 אחת מטכנולגוית הדור ,]

למשתמש  ה( לטלפונים ניידים. מהירות שידור יכולה להגיע לשני מגה ביטים לשניי3Gהשלישי ) 
 ונדידה גלובלית אפשרית. 

 

 
WiFi      חזרה לתוכן 
WiFi (Wireless Fidelity ) .הנה טכנולוגיה לרשת העברת נתונים בין מחשבים ללא שימוש בכבלים 

 

( "תשדר" אות אלחוטי שיכול להתקבל על ידי יחידה hotspot)הנקראת לעיתים  WiFiנקודת גישת 

(, טלפון אלחוטי של Personal Digital Assistant) PDAבעל יכולת אלחוט, יהיה זה מחשב נישא, 
 הדור השלישי או כל יחידה אחרת המסוגלת לקלוט אות אלחוטי.

 

ודם כל היתה שגשוג נקודות הגישה שלה. נקודות אלו מיועדות קWiFi -ההתפתחות העיקרית ב
נטרנט. לאנשים בתנועה, הרוצים להשיג גישה לאינטרנט או רשתות מאובטחות אחרות דרך האי

מיקומים אופיינים לנקודות כאלו הנם מסעדות אוכל מהיר, בתי קפה, תחנות רכבת, מלונות וספריות. 

( מפותחות כעת והן יכסו מרכזי ערים שלמים. חלק superchargedבכל אופן נקודות גישה גדושות )

פת זמן הנן זמינות בחינם אבל רובן דורשות תשלום המבוסס על תקו WiFiמנקודות הגישה של 
 ספציפית )לדוגמא לחצי שעה(. 

 

מאפשרות למשתמש פשוט להדליק )לדוגמא( את המחשב הנישא שלו  WiFiנקודות הגישה של 
להתחיל לגלוש באינטרנט מבלי להיות מחובר פיזית לרשת מארחת. לדבר יש יתרונות ברורים לאדם 

תונים על המחשב הנייד שלו/ה, הנמצא רחוק ממשרדו וצריך לבדוק דואר אלקטרוני, לחוקר המאחסן נ
 או לכל מי שרק צריך אתר נוח לגלישה באינטרנט.

 

WiFi  הנו נוח לארגון המארח בגלל שהוא מציע דרך זולה יחסית לספק אמצעי גישה ציבורי

מטרים(  100להרחבת הגישה לרשת )בדרך כלל  WiFiלאינטרנט. אם הרשת כבר קיימת, ערכת 

מההתחלה תדרוש התקנה של נקודת אספקת נתונים מיוחדת  WiFiאינה יקרה. בניית נקודת 

 ( מספק שירותי אינטרנט.ADSL - Asymmetric Digital Subscriber Line)לדוגמא 
 

[. 51( ]IEEE) על ידי המוסד למהנדסי חשמל ואלקטרוניקה WiFi-פותחו סטנדרטים טכניים ל

ישנם  802.11אבל לסטנדרט  802.11bהנו  WiFiהסטנדרט שבדרך כלל מקושר עם נקודות גישה 
מספר גרסאות לסוגים שונים של ישומים אלחוטיים. משרד המסחר והתעשיה הבריטי פרסם דף מידע 

[ עלון חדשות 53] WiFi Networking Newsקורות מידע אחרים כוללים[. מ52] WiFiקצר שימושי על 

בינלאומי שלא  [ ארגון54]  WiFi Alliance-מקוון המדווח על התפתחויות הנוגעות לסטנדרטים וכו', ו
על מנת להסמיך יכולת עבודה משותפת של מוצרים אלחוטיים  1999למטרת רווח, שנוצר בשנת 

. האתר כולל מדריך ליצירת רשת אלחוטית, ורשומות בו IEEE 802.11בהתבסס על ספציפיקציות 

 בעולם כולו.  WiFi -נקודות הגישה ל

 

http://www.gsmworld.com/index.shtml
http://www.bluetooth.com/
http://www.cordis.lu/ist/99helsinki/finland/wap.html
http://xml.coverpages.org/wap-wml.html
http://www.gsmworld.com/technology/gprs/intro.shtml
http://www.iec.org/online/tutorials/umts/
http://standards.ieee.org/
http://www.wifinetnews.com/
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 חזרה לתוכן  אג'נדה לעתיד 

 

לי יתגשם. הוא יבנה -לרשת הסמנטית יש עוד דרך ארוכה לעבור לפני שהחלום של טים ברנרס
בחלקים, על ידי אנשים עם אינטרסים שונים. הכוח האמיתי של רשת סמנטית יובן, כאר אנשים יצרו 

ליפות את תוכניות רבות, אשר אוספות תוכן אינטרנט ממקורות שונים, מעבדות את המידע ומח
התוצאות עם תוכניות אחרות. בצעד הבא החזוי שלה, הרשת הסמנטית  תצא מהממלכה הוירטואלית 
ותתרחב לעולם הממשי. החזון של תנור מיקרוגל בעל יכולת אינטרנט  המתייעץ עם אתר יצרן המזון 

ות, הקפוא בשאלת הוראות הבישול המיטביות, יכול להתרחב לשירותים המסופקים על ידי ספרי
 תמוזיאונים וארכיונים. מסגרת התמונה הוירטואלית יכולה, לדוגמא, להתייעץ עם מוזיאון או גלריי

לתצוגה, ועם ספריה וירטואלית ציבורית בשאלת  תאמנות מקומיים בשאלת התמונה האידיאלי
ן ביוגרפית הספר המקוון האידיאלית להורדה שתלווה את התמונה. בסביבה זו, יש לעודד את הדמיו

מממנת פרויקטים  IST-הפרוע של אנשי מורשת התרבות.  תוכנית המסגרת השישית בתחום ה

 [.55חדשים בתחום זה ]
 

בעתיד, אונתולוגיות יוכלו לשמש לתמיכה בגישה מבוססת תוכן ולספק למשתמשים יכולות חיפוש 
 מגורמים אינטליגנטיים. ודפדוף מתוחכמות בהרבה, כמו גם תמיכה

 
בעתיד החזון הוא שספריות של שירותי רשת יהיו זמינות באינטרנט לחיפוש וצריכה של תוכניות 

(. ישנם עם זאת נושאים של תחזוקה, התמדה, איכות, שליטה, אבטחה client programs) טקליינ
יים קהילות סגורות מיישמות רוחני שיש לפתור לפני שחזון כזה יהיה אוניברסלי. בינת ןוזכויות קניי

 ספריות השירותים הנשלטות על ידם. 
 

בשנים הבאות עשויים להתפתח שירותי רשת, אשר יכולים להיות מובנים ומנוצלים אוטומטית על ידי 

( לארגוני מורשת תרבות ASPsיחידות החישוב של משתמשים. ספקי שירתי יישומים חיצוניים )

 .לועשויים אף הם לספק שירותים כא
 

הקונספט של שירותי רשת מתפתח כיום תחת הכותרת של מסחר אלקטרוני. עם זאת נראה שישנם 
יישומים אפשריים לספקי שירות במגזר הציבורי. לדוגמא, ממשקי חיפוש יכולים להיות מסופקים 

ריע כשירותי רשת על ידי ספריות ציבוריות או על ידי ספקי שירות יישומים עבור הספריות. הצורך המכ
למוסדות מורשת תרבות מקומיים הנו אלמנט מפתח  הלפתח דרכי העברת טכנולוגיה מהתעשיי

 בעתיד.   
 

הנה אחת הסיבות המרכזיות לפופולריות שלה. אבל היא גם אחת החולשות  XMLהגמישות של 

חדשות מוגדרות מדי יום. הערך לטווח ארוך של  XMLהפוטנציאליות. שפות, סכמות ועוד מבוססות 

XML  יהיה תלוי במידה רבה בקהילות משתמשים שיסכימו להתמקד באימוץ ופיתוח סטנדרטי ליבה
 אחדים במקום ההתמקדות בריבוי.

 
הפופולריות של טלפונים ניידים היא דוגמא לדרישה של אנשים כיום לגישה לשירותים תוך כדי 

פריות ציבוריות הנן מקום צפויה להתפתח כדי לעמוד בדרישה הגוברת. ס WiFiתנועה. טכנולוגית 

, לאור קישורן למידע, בחלקן כבר ממוקמות נקודות כאלו ומספרן עולה WiFiאידיאלי לנקודות גישת 

מכסות בדרך כלל איזור קטן כמון בית קפה, אבל מפותחת גרסה חזקה  WiFiבהתמדה. נקודות גישת 
אלו יוכלו להחליף את הצורך יותר, שתכסה שטחים גדולים יותר עם פחות תחנות בסיס, ונקודות כ

, המאפשרת WiFiבנקודות גישה אינדיבידואליות. טלפונים ניידים מיוצרים אף הם עם טכנולוגית 

וכרטיסי גישה כרכיבים  WiFiגישה מהירה הרבה יותר לאינטרנט, ומחשבים מכילים שבבי 
ההובלה של סטנדרטים. זוהי התפתחות מעניינת אשר, לאורך זמן, יכולה לשנות את תשתית 

 האינטרנט לאלחוט, בעיקר הערים גדולות ואיזורים מאוכלסים בצפיפות אחרים.
 

Wi-Fi נים משנה את הדרך בה מוזיאונים ותערוכות משתמשים בטכנולוגיה לשירות מבקריהם. מוזיאו
רבים מחליפים את יחידות השמע האישיות שלהם בסיורים מבוססי מיקום, אינטרקטיבים, מודעים 

 נישאים. Wi-Fiמתאפשרים על ידי מכשירי להקשר ש
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טכנולוגיות מתפתחות במהירות וערוצי הובלה נהפכים לקטנים וניידים יותר. מעקב אחר 
ההתפתחויות יהיה חשוב מאד למוזיאונים, ספריות וארכיונים, והוא יציב אתגרים במונחי מימון, 

יניות צריכים להשתמש בתקשורת עם תשתית, מיומנויות צוות וציפיות משתמשים. הצוות וקובעי המד
אגודות מקצועיות, רשימות תפוצה, עלוני חדשות וטכניקות מודעות אחרות על מנת להשאר 

[, אשר מנטרים ומעריכים טכנולוגיות קיימות ומתפתחות 56] DigiCULTמעודכנים. פרויקטים כמו 
תרבות ואשר מפרסמים עלוני חדשות ודו"חות טכנולוגיים, הנם רבי במיוחד לטובת מגזר מורשת ה

 ערך. 

 חזרה לתוכן              מקורות 

 

[1] EU IST 6th Framework Programme  
http://europa.eu.int/comm/research/fp6/index_en.html  
 
[2] MARC 21 XML Schema - The Library of Congress' Network Development and 
MARC Standards Office is developing a framework for working with MARC data in a 
XML environment. This framework is intended to be flexible and extensible to allow 
users to work with MARC data in ways specific to their needs. The framework itself 
includes many components such as schemas, stylesheets, and software tools. 
http://www.loc.gov/standards/marcxml/   
 
[3] EAD (Encoded Archival Description) http://www.loc.gov/ead/  
 
[4] Unicode http://www.unicode.org/  
 
[5] Sperberg-McQueen, C. M. and Burnard, Lou: A Gentle Introduction to XML. TEI 
Consortium, 2004.  http://www.tei-c.org/P4X/SG.html   
 
[6] Text Encoding Initiative (TEI) - The TEI is an international and interdisciplinary 
standard that helps libraries, museums, archives, publishers, and individuals 
represent all kinds of literary and linguistic texts for online research and teaching, 
using an encoding scheme that is maximally expressive and minimally obsolescent. 
http://www.tei-c.org   
 
[7] World Wide Web Consortium (W3C): XML in 10 points 
http://www.w3.org/XML/1999/XML-in-10-points.  
 
[8] World Wide Web Consortium (W3C) - XML site http://www.w3.org/XML    
 
[9] Wikipedia http://en.wikipedia.org/wiki/Xml  
 
[10] XML.COM – a site covering all aspects of XML  
http://www.xml.com/pub/a/98/10/guide1.html#AEN58  
 
[11] World Wide Web Consortium (W3C) XML Query Group 
http://www.w3.org/XML/Query 
 
[12] Web Services Description Language (WSDL) http://www.w3.org/TR/wsdl   
 
[13] Simple Object Access Protocol 
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(SOAP) http://www.w3.org/TR/soap12-part1/  
 
[14] Universal Description, Discovery and Integration (UDDI) http://www.uddi.org/  
 
[15] Lightweight Directory Access Protocol (LDAP) http://www.openldap.org/  
 
[16] World Wide Web Consortium (W3C) – The major source of Web standards 
http://www.w3c.org/2002/ws/    
 
[17] OASIS (Organization for the Advancement of Structured Information Standards) 
- a not-for-profit, global consortium that drives the development, convergence and 
adoption of e-business standards.  
http://www.oasis-open.org/who/ 
 
[18] Wikipedia http://en.wikipedia.org/wiki/Web_services 
 
[19] Web Services Interoperability Organization (WS-I) http://www.ws-i.org. See 
also http://xml.coverpages.org/ws-i.html   
 
[20] OASIS provides Cover Pages as a current awareness service 
http://xml.coverpages.org/  
 
[21] Xmethods http://www.xmethods.net/ 
 
[22] Web services technology is developing rapidly. See for example WS-Security 
http://www-106.ibm.com/developerworks/webservices/library/ws-secure/ 
 
[23] Berners-Lee, Tim; Hendler, James and Lassila Ora: The Semantic Web.  
Scientific American, May 2001.  
http://www.scientificamerican.com/article.cfm?articleID=00048144-10D2-1C70-
84A9809EC588EF21&catID=2 
 
[24] World Wide Web Consortium (W3C) - Semantic Web webpages 
http://www.w3c.org/2001/sw/ 
 
[25] European Semantic Web Symposium, Heraklion, Greece, May 2004. 
http://www.esws2004.org/ 
 
[26] World Wide Web Consortium (W3C) RDF webpages 
http://www.w3.org/TR/2004/REC-rdf-primer-20040210/ 
 
[27] World Wide Web Consortium (W3C) Web-Ontology (WebOnt) Working Group: 
[Web Ontology Language (OWL)] http://www.w3.org/2001/sw/WebOnt/ 
OWL Web Ontology Language Overview http://www.w3.org/TR/owl-features/  
 
[28] DAML+OIL http://www.daml.org/about.html  
 
[29] WSMO (Web Service Modeling Ontology) http://www.wsmo.org/  
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[30] OWL-S http://www.w3.org/Submission/2004/SUBM-OWL-S-20041122/  
 
[31] DAML-S  http://www.daml.org/services/  
 
[32] XML-Schema (XMLS) http://www.w3.org/XML/Schema  
 
[33] RDF-Schema (RDFS) http://www.w3.org/TR/rdf-schema/  
 
[34] Wonderweb http://wonderweb.man.ac.uk/  
 
[35] Pepper, Steve: The TAO of Topic Maps: finding the way in the age of infoglut. 
Paper presented at XML Europe 2000, Graphics Communications Association. 
http://www.gca.org/papers/xmleurope2000/papers/s11-01.html 
 
[36] CIDOC Conceptual Reference Model (CRM) http://cidoc.ics.forth.gr/ 
 
[37] The ABC Ontology and Model 
http://jodi.ecs.soton.ac.uk/Articles/v02/i02/Lagoze/  
 
[38] Peer-to-Peer (P2P) http://www.openp2p.com/  
 
[39] Foldershare http://www.foldershare.com/ 
 
[40] Groove Networks http://www.groove.net/ 
 
[41] Skype http://www.skype.com/ 
 
[42] Gnutella http://www.gnutella.com 
 
[43] Kazaa http://www.kazaa.com 
 
[44] Liddle, Deborah and Smitton, Stuart: Wireless networks. An issue paper from 
the Networked Services Policy Taskgroup.  
http://www.ukoln.ac.uk/public/earl/issuepapers/wireless.html   
 
[45] GSM (Groupe Spécial Mobile - Global Systems for Mobile Communications) 
http://www.gsmworld.com/index.shtml 
 
[46] Bluetooth http://www.bluetooth.com/ 
 
[47] WAP (Wireless Application Protocol) 
http://www.cordis.lu/ist/99helsinki/finland/wap.html   
 
[48] WAP Wireless Markup Language Specification (WML)  
http://xml.coverpages.org/wap-wml.html  
 
[49] GPRS (General Packet Radio Service) 
http://www.gsmworld.com/technology/gprs/intro.shtml  
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[50] Universal Mobile Telecommunications System (UMTS)  
http://www.iec.org/online/tutorials/umts/  
 
[51] IEEE (Institute of Electrical and Electronics Engineers) Standards Association 
http://standards.ieee.org/  
 
[52] UK Department of Trade and Industry: WiFi factsheet. 
http://www.dti.gov.uk/bestpractice/assets/wifi.pdf  
 
[53] WiFi Networking News http://www.wifinetnews.com/  
 
[54] WiFi Alliance http://www.wi-fi.org/  
 
[55] EU IST projects helping to weave the Semantic Web [61]. 
http://istresults.cordis.lu//index.cfm?section=news&tpl=news&ID=65260 
 
[56] DigiCULT project http://www.digicult.info/pages/index.php 
 

 חזרה לתוכן  קישורים 

 

 הרפובליקה הצ'כית

 (formerly the State Central Archives) The National Archives 
, שירותי רשת, פס רחב, XMLהארכיונים הצ'כים משתמשים בטכנולוגיות הבאות בקישור לאינטרנט: 

 http://www.nacr.cz ות. ורשת WiFiסיבים אופטים, לווין, אלחוט, 
 

System Kramerius 

, מערכת PostgreSQL מערכת זו הנה בעלת ממשק משתמש ומנהל. היא בנויה ממאגר נתונים

, אשר GNU GPL , שרת ומערכת גיבוי, והיא מבוססת על קוד פתוח על רישיון disc fieldקבצים, 

 XMLת האחרים להשתמש בה ללא תשלום כלשהו. המערכת מבוססת על מאפשר לכל המוסדו
 סטנדרטי.  

http://kramerius.nkp.cz/   
 

 פינלנד

Mantsala 
 זמינה לשימוש הציבור ובתי ספר. WiFiק"מ רבועים של רשת  11בעיר מנטסלה ישנם 

http://www.80211gnews.com/publications/page354-880326.asp  
 

Finnish Museums on the Semantic Web- MuseumFinland 
פורטל שמספק למשתמש הקצה מבט סמנטי "נטול תפרים" של אוספי תרבות מפוזרים. על יד שימוש 

טית ניתן להפוך אוספים למקשה אחת ולספק למבקרי המוזיאון מנוע חיפוש בטכניקות רשת סמנ

 תוכן אינטילגנטי, ושירותי דפדוף לבסיס הגלובלי של האוסף.-מבוסס

http://museosuomi.cs.helsinki.fi; http://www.cs.helsinki.fi/group/seco/museums/ 
 
 

 הונגריה

CodeXML 
CodeXML  הנה מערכת מסגרת שפותחה על ידיScriptum Inc.  ,עם בסיס מאגר נתונים יציב

 והמתוכננת לשמור, לנהל ולחקור אוביקטים ומידע תיאורי השייך לאוביקטים. 

http://codex.scriptum.hu  

http://www.iec.org/online/tutorials/umts/
http://standards.ieee.org/
http://www.dti.gov.uk/bestpractice/assets/wifi.pdf
http://www.wifinetnews.com/
http://www.wi-fi.org/
http://istresults.cordis.lu/index.cfm?section=news&tpl=news&ID=65260
http://www.digicult.info/pages/index.php
http://www.nacr.cz/
http://www.nacr.cz/
http://kramerius.nkp.cz/
http://www.80211gnews.com/publications/page354-880326.asp
http://museosuomi.cs.helsinki.fi/
http://www.cs.helsinki.fi/group/seco/museums/
http://codex.scriptum.hu/
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 הולנד

HotSpot Amsterdam  
השיק רשת מחשבים אלחוטית עם גרסא צפופה של  HotSpot Amsterdam 2004באוגוסט 

 אנטנות. 125, אשר מכסה את כל העיר עם WiFiטכנולוגית 

http://www.hotspotamsterdam.com/ .  
 למאמר בנושא ראה:

http://www.reuters.com/newsArticle.jhtml?type=internetNews&storyID=6104054  
 

 נורבגיה

 (NLN) Digital Repository of the National Library of Norway 
NLN  פיתח שירותinput/output  כללי לגנזך הדיגיטלי, המבוסס על סטנדרטים פתוחים )פרוטוקול

 SOAP-Library Apache Axis -, מתבסס על הJava -, תוכנה בHTTPדרך SOAP התקשורת 
Linux-server ,Tomcat application server, Oracle database אין ( )עדין תחת פיתוח, לכן

 אתר(.
 

Kulturnett Norge / Culture Net Norway  
, מייצג אופן חדש לשימוש בפורטל Kulturnett Norgeהשער הרשמי לתרבות נורווגית באינטרנט, 

וטלפונים ניידים. למידע  PDAעל מנת להפיץ מידע ליחידות אישיות, כגון  XML -במפות נושאיות ו

למפות נושאיות,  ISO)באנגלית(. סטנדרט  http://www.ontopia.netנוסף על מפות נושאיות ראה 

ISO 13250נמצא ב ,- /http://www.isotopicmaps.org/m4tm 

http://www.kulturnett.no; http://www.culturenet.no  
 

 רוסיה

 
ARBICON 

הפרויקט מקשר ספריות מחמישים וארבעה איזורים ויוצר "מטריה" למערכות ספריה מקומיות על 

 Z39.50, ISO ILL, LDAPבסיס איזורי. פתרונות מערכתיים מבוססים על סטנדרטים פתוחים: 
http://www.arbicon.ru 

 
 בריטניה

AIM 25, Archives in London and the M25 area. 
יוזמת ארכיון פתוח, פרויקט מרכזי להספקת גישה אלקטרונית לתיאורי אוספים של ארכיונים של 

 רבתי.  למעלה מחמישים מוסדות השכלה גבוהה וקהילות לומדות באיזור לונדון

http://www.aim25.ac.uk/  
 

Bristol StreetNet 
איזור גישה אלחוטית חיצונית הכולל נקודות גישה אלחוטית המותקנות בריהוט הרחוב כגון מנורות 

 . 2004שהפעלתו החלה בסתיו 

http://www.cityspace.com/press/level2/releases/040722-PR-Bristol.asp   
 

Cornucopia 
באנגליה, ואשר משתמש בשירותי רשת על  MLA-בסיס נתונים של תיאורי אוספים, הממומן על ידי ה
 מנת לאפשר חיפושים בו זמניים במטרות מרובות. 

http://www.cornucopia.org.uk/search   
 

Natural History Museum 
אוספי המוזיאון ומאתר המידע שלו משתמשים באונתולוגיות למציאת מידע המוחזק במאגר הנתונים 

 המקוון של המוזיאון בנושא אורגניזמים וחומרים. 

http://internt.nhm.ac.uk/jdsml/locator/index.dsml   

http://www.hotspotamsterdam.com/
http://www.reuters.com/newsArticle.jhtml?type=internetNews&storyID=6104054
http://www.ontopia.net/
http://www.isotopicmaps.org/m4tm/
http://www.kulturnett.no/
http://www.culturenet.no/
http://www.arbicon.ru/
http://www.aim25.ac.uk/
http://www.cityspace.com/press/level2/releases/040722-PR-Bristol.asp
http://www.cityspace.com/press/level2/releases/040722-PR-Bristol.asp
http://www.cornucopia.org.uk/search
http://internt.nhm.ac.uk/jdsml/locator/index.dsml
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OSS Watch  

מאגר סליקה מבוסס רשת למידע, ועידות וסדנאות עדכניים המתמקד בעזרה למוסדות ופרויקטי 
 תוכנה השוקלים קוד פתוח ודוחות חקירה. 

http://www.oss-watch.ac.uk/  
 

The People’s Network 
המטרה של הפרוייקט היתה לספק לכל הספריות הציבוריות בבריטניה קישור רחב פס. עם זאת, 

  -ספריות ציבוריות כפריות משתמשות כיום ב 10הדבר לא התאפשר האיזורים כפריים מסוימים, לכן 

WiFi ר יאפשר לאנשים להשתמש במכשירים בעלי הכפילוט. הדב- WiFi  שלהם בספריה ועל ידי כך

 ,Pottsיגדיל את התרומה של הספריות לעסקים קטנים וכו' החוששים מבעיות אבטחה. )ראה 
David: Libraries Go Wireless - Extending broadband to rural communities. 15 July 

2004.) 

http://www.peoplesnetwork.gov.uk/news/article.asp?id=333)  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 חזרה לתוכן העניינים

http://www.oss-watch.ac.uk/
http://www.peoplesnetwork.gov.uk/news/article.asp?id=333
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 הנחיות קלימרה

 דיגיטציה
 
 

   תוכן 

 
 :ותבהנחיות אלו כולל ותהנדונ סוגיות

 תכנון ותזרים עבודה
 שיקולים פיננסיים

 סלקציה
 חומרה ותוכנה

 קבצים פורמטים של
 סטנדרטים

 זכויות קנין רוחני
 והצגהעיצוב 
 אחסון

 

 חזרה לתוכן נושאי מדיניות 

שיתמוך באירופה  דיגיטליהנה צעד ראשון יסודי ליצירת תוכן  יגיטציהד: "האיחוד האירופי הצהיר ש
בִספקה , זוהי פעילות חיונית בשמירת המורשת התרבותית הקיבוצית של אירופה. במלואה דיגטלית

לתיאום  מחויב הוא". לקידום חינוך ותיירות ולפיתוח תעשיות יבשת אירופה, גישה לאזרח למורשת זו

 .]2 [הובילו אל תכנית פעולת לונד  ראש]1[את עקרונות לּוְנד  םופרס, ומיתתכניות דיגיטיציה לא
 

ל חומר תרבותי וכדי כדי לקדם מתודולוגיה משותפת לדיגיטציה ש 2002 -הוחל ב]3[פרויקט מיֶנְרָוה 
 .להקל את אימוץ תכנית פעולת לונד

 
אפשרויות להוספת , שמירת אוריגינלים, דיגיטציה כוללים גישה יותר רחבה וקלהשנובעים מהיתרונות 

דיגיטציה יכולה (. הנחיות למודלים עסקיים ראה)והזדמנויות ליצירת הכנסה , ערך לתדמיות ואוספים
 . ר רב יותר של מבקרים ומשתמשיםגם לפרסם חומרים ולמשוך מספ

 
 הדיגיטליהעותק . דיגיטציה היא התהליך של יצירת קבצים דיגיטליים על ידי המרת חומרים אנלוגיים

ונתון לאותם אתגרים רחבים המעורבים  דיגיטליכחומר   אחר כךמתויק , הדיגיטליאו התחליף , היוצא
ערך   -ומר שנברא בפורמט דיגיטלי שאין לו שווהח" )נולד דיגיטלי"בתור חומר , בשמירת הגישה אליו

שיטת , שימורו ארוך הטווח, שימושו המיועד, תיאורו, הפורמט ששומש לאחסנו, איכות הקובץ(. אנלוגי
. הנם כמה מהדברים החייבים להישקל, אספקתו למשתמשי קצה והגנתו מהפרת זכויות קניין רוחני

כדי להבטיח שהֶפֶלט , חת בחשבון מספר גורמים ספציפייםיש לק, יתרה מזאת לכל סוג חומר שֻסְפַרת
 -"ְלַסְפֵרת"מהפועל )דיגטציה היא ִסְפרּות ) .יוכל לשמש במלוא הפוטנציאל שלו כעת ובעתיד הדיגיטלי

אך בחרנו להשתמש במונח הלועזי למניעת בלבול עם . בעברית טכנית תקנית( להפוך לִסְפַרתי
ְמֻסְפָרת , עם זאת לא נמנענו מלהשתמש בנטיות הפועל. עניינה  ספריםש( ליֶטָרטּורה)המילה ִספרּות 

 (.המתרגם. היכן שהדבר נראה לנו מתאים, בכתיב מלא או מנוקד', וכו
 

לא ניתן להגזים בחשיבות מיומנותם של האוְצרים . השלכות בחירת אנשי המקצוע צריכות להישקל
 . במשך פרויקט הדיגיטציהשיבטיחו את אי הינזקותם של חומרים אוריגינליים 

הגנה כמו בכפפות או  .פרויקט הדיגיטציה עשוי לספק הזדמנות טובה לבצע כל עבודת שימור נחוצה
אפילו ; הסגל המקצועי יזדקק לאימון בהיבטים הטכניים של הדיגטציה. מסכות עלולה להיות נחוצה

אימון בשימוש מוצר  הסגל יצטרך גם. אם העבודה המעשית מפוצלת עליהם להבין את התהליך
ככל שכמות , הם יצטרכו כישורים חדשים לעבוד בסביבה ספרתית. הקצה ובעזרה למשתמשים
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וקבוצות חדשות של משתמשים אשר לא השתמשו בעבר בשירותים , הפניות האלקטרוניות תגדל
שיווק  ,עיצוב, הכישורים הנדרשים יכללו את תחומי הטכניקה. עשויה עכשיו לדרוש שירות, מסורתיים

 .והדרכה

 
מיזמי דיגטציה ייצרו הזדמנויות לשותפות בעבודה עם מוסדות מורשות תרבותיות אחרות ועם 

זה יכול לכלול ריכוז משאבים ליצירת (. ושותפות שיתוף פעולההנחיות על  ראה)ארגונים מסחריים 
. תוכנה -ספקיו -ועבודה עם מפתחי, או ציוד\בשיתוף של מומחיות ו, אוספים וירטואליים חדשים

נולדו "או קבוצות קהילה יכול גם הוא להביא ליצירת  למקורות ש\שיתוף פעולה עם ארגונים חינוכיים ו
 ".דיגיטליים

 

 חזרה לתוכן               הנחיות לביצוע  נאות 

 
אשר קבעו הנחיות מעשיות למיזם  ]5[והנחיות טכניות  ]4[מיזם מינרָוה יצר ספר עזר לביצוע נאות

 .הדיגטציה
 
העותק או . על ידי המרת חומרים אנלוגיים דיגיטלייםגיטציה היא התהליך של יצירת קבצים יד

הנתון לאותם אתגרים  דיגיטליוגים כחומר כ להיות מסו"יכולים אח, הנובעים מכך הדיגיטלייםהתחליף 
 ".נולד דיגיטלי"כחומר , רחבים המעורבים בשימור הגישה אליו

 
 

 חזרה לתוכן        תכנון ותזרים עבודה
(. מודלים עסקיים -הנחיות תכנון אסטרטגי  ו ראה)חשוב לתכנן את המיזם בזהירות וביסודיות 

 :כנית חייבת לכלולהת

 ריטים פלהגן על , למשל לספק גישה לנכסים לא מנוצלים במלואם, ות  לדיגטציה/את הסיבה
לתרום לרשת  וגם, לכוון לקבוצת משתמשים ספציפית, ליצור אוסף וירטואלי, מנזקי הטיפול

 .לאומית או אזורית, בינלאומית

 לפי וגם  הדיגטציהות /י סיבתזה ייקבע באופן רחב על יד. מה משמעות להיות מסוְפָרת
 (.סלקציה למטה ראה. )הרשות לַספֶרת, בעלי הזכויות על ידיאם תינתן התשובה לשאלה ה

 סגל, סגל מומחים של חוזה זמני, בית -ל עובדיגזה יכול להיות ס. מי יבצע את העבודה      
,       פפותהסגל המועסק עשוי להיזקק להגנה כמו כ. או קבלן מסחרי, של שותף או ארגון

חייב תמיד להיות מועסק בכל פעם       , סגל אוֵצר המכיר מקרוב את החומרים'. מסכות וכו
זו גם יכולה להיות הזדמנות לכל סוג של . )שתידרש העברה וטיפול במיוחד בפריטים שבירים

 (.עבודת שימור

 ימנעלה, ברוב המקרים יועדף לבצע את העבודה באתר המקורי. היכן תבוצע העבודה       
בו יילקחו , האידיאלי הוא ליצור חלל זמין'. הוצאות העברה וכו, מסיכונים כאבדן או נזק למקור

בירים שבמיוחד כאשר אוריגינלים , כדומהלחות ו, טמפרטורה, בחשבון תנאי תאורה
 .מסּוְפָרתים

 רועים או אי, תערוכות מיוחדות, לגחופשות ס, יילקחו בחשבון זמנים תפוסים. מתי זה יבוצע
 . לוח זמנים יוכן ובו תצוינה נקודות זמן. מיזמים מיוחדים

 כי זה חיוני לעקוב אחר , י תזרים עבודהטחלק זה של התכנית יכלול פר. כיצד זה יבוצע
סימון ותיארוך כל המהלכים תהיה , מערכת רישום. החומר המסופָרת ואחר ההתקדמות

 .טציהקבצים יכונו בשמות במשך תהליך הדיג. מועילה

 זו צריכה להיות נוכחת משלב התכנון כדי להבטיח את יכולת הקיום . אסטרטגיה של שימור
טכנולוגיות ה שימור יהיה תלוי בתיעוד כל הפרוצדורות. והשימוש לטווח ארוך של האוסף

 אהר)מידע קריטי רב יכול להידלות רק בזמן יצירה זו . שהובילו ליצירת האובייקט הדיגיטלי
 (.ר דיגיטליהנחיות שימו

  שיקולים נחוצים אחרים בשלב התכנון כוללים נושאים משפטיים כמו זכויות( קניין רוחניIPR) 
שיטת מסירה או פורמטים של פלט       , תכנה, חומרה, סוג הפורמטים הדיגיטליים הנבחרים

 .ומסלול הוצאות
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 ה לתוכןחזר       שיקולים פיננסיים

דיגטציה עלולה להיות יקרה ומוסדות מקומיים עלולים להצטרך לחפש דרכים להגדלת מימון היסוד 
 :שלהם למשל על ידי

 הפעלת שדולה או השגת תמיכה ברמות לאומית ומקומית. 

 השפעה על דעת הקהל ויצירת קבוצות ידידים. 

 אתה עליה בהשקעות בשנים האחרונות נר. לפנות לקבלת מענק למיזם דיגטציה ספציפי
האיחוד האירופי , ממשלות. במדינות רבות וארכיוניםספריות , כספים בתרבות במוזיאונים

(EU ,) טראסטים וגופים או קרנות אחרים בחרו לתעל תרומות על ידי הצעות מחיר תחרותיות
חברות לאומיות מקצועיות חייבות להיות מסוגלות לייעץ על מקורות . או בהגשת מכרזים

 [.6]כולל מדריך אפשרויות השקעה של האיחוד האירופי  " אירופה"אתר . וןמימ

  ראה הנחיות על )שותפות עם מוסדות אחרים כדי לממן ממקורות חוץ את העבודה הנדונה
 (.ושותפות שיתוף פעולה

 בחוק מדינה באם מותר או  מדינות אחדות תהיינה מוגבלות. מספר אופנים ליצירת הכנסה
. אסור להן להעלות את הכנסתן או לגבות כסף עבור שירותיהן כולל שירותים בעלי ערך מוסף

 (.גם הנחיות על מודלים עסקיים ראה)
תלויים בזמינות המקורות הכספיים ולכן יוחלט  מה יקבל , כמות וסוג החומר המיועד להיות מסוְפָרת

, מצבם, נדירות או ערך האוריגינלים(, שימור או גישה מוגברת)מיזם זה יתבסס על מטרות ה. עדיפות
 '.שימושם הפוטנציאלי וכו

 
  ',סורקים וכו, לדוגמא מצלמות דיגיטליות. יכולות להתאים למטרות אחדות, אופציות זולות יחסית
 .יכולים להפיק תוצאות בעלות איכות מספקת למיזמי קהילות קטנות, המיועדים לשוק הביתי

 
 חזרה לתוכן           סלקציה

 :אך יכולים לכלול לדוגמא, קריטריוני ברירה יוגדרו בגדול על ידי מטרות המיזם, כנאמר לעיל

 ראה סעיף )להשיג רשות העתקה במקרה הצורך  ניתןאם שאלה הנושאים משפטיים כמו ה 

 בסוגיות משפטיות וסוגיות של זכויותנחיות בהמשך וגם ה זכויות קניין רוחניות.) 

 קהל היעד. 

 נדירות הפריטים 

 מצב הפריטים והצורך לשמר אוריגינלים על ידי גרסות דיגיטליות זמינות ואלטרנטיביות. 

 קישורים למיזמים אחרים. 

  קומפקט נושאים כספיים כמו הצורך להעלות הכנסות על ידי גבייה עבור שימוש או מכירת
 .כסף והעלויותעבור הערך ,  דיסקים

 
 חזרה לתוכן        חומרה ותוכנה

צורכי , שימושהנוחות , עלויותה, אמינותשל ה תוך לקיחה בחשבון, אלו חייבות להיבחר בשלב התכנון
פשר ביצוע הקלטה הציוד חייב לא'. וכו, אפשרויות שכירה, מקום זמין, תחזוקההעלויות , סגלהאימון 

נמוכה או קובץ קטן יכולים להיות מופקים  ברזולוציהכיוון שתמונה , הגבוהה ביותר ברזולוציהחסנה או
השלכות האחסון חייבות . לעולם לא ההפך. גבוהה ברזולוציהמאיכות טובה יותר או מתמונות 

 .שות יותר מקום אחסוןגבוהה יוצרות קבצים גדולים יותר ודור ברזולוציהכיוון שתמונות , להישקל
 

 :הנקודות הבאות חייבות להילקח בחשבון. דיגיטליהציוד חייב להתאים לחומר 

 
 סורקים

 שטוח חייבים להיות בשימוש רק לחומר מודפס או מסמכים לא כרוכים-סורקי מצע. 

 פריטים כרוכים ידרשו עריסת ספר או מצלמה דיגיטלית. 

 לפחות בגודל הפריט הגדול ביותר המיועד  הסורקים יצטרכו להיות גדולים, אידיאלית
 ".אפקט מוזאיקה"כדי להימנע מקיפולים או , לסריקה

 
 התקני סריקה תלת מימדיים
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 אלה יכולים לשמש למטרות מוזיאונים או בניינים היסטוריים. 

 
 מצלמות  דיגיטליות

 או לספרים כרוכים וכו ,מצלמות יכולות לשמש למטרות מוזיאוניות.' 

 אתרים ונופים, בניינים, ות לשמש לתיעוד אירועיםמצלמות יכול. 

 ִביט"עומק ה(, נקודות בתמונה)חשובים מספר הפיְקֶסלים , כדי להשיג איכות תמונה טובה "
 .ואיכות העדשות האופטיות

  לייצוב החומר המצולם יכול להועיל" סטנד"התקן כמו. 

 רגל למצלמה יהיה שימושי -תלת                          .  

 ברוב המקרים תידרש תאורה נוספת. 

 פילטרים יידרשו להפחית עיוותי צבע. 

 
 מצלמות  וידיאו

 ציוד כדי לדלות ֶפֶלט מפילם ווידיאו קונבנציונליים יידרש. 

  ציוד להקלטת וידיאו ישמש לצילום מראות נעים וככזה יידרש למיזמי יצירת תוכן הנובעים
 ". נולד דיגיטלי"מחומר ש

  או להצגת חלל תלת, רב כוח להצגת מראה מתמשך של כל צדי אובייקטזהו גם מכשיר- 
 .מימדי

 אפשרי למוסדות קטנים יותר לסוג זה של מצג  הופכת, הזמינות של ציוד וידיאו זול יחסית
 .בעיקר כמוזיאונים או גלריות שלא יכולים להרשות לעצמם ציוד ליצירת תוכן וירטואלי מלא

 
 ציוד  הקלטת  ֶשָמע

  ציוד שיוכל להפיק פלט דיגיטלי מאמצעים אנלוגייםיידרש. 

  וככזה יידרש למיזמי יצירת תוכן היוצאים '( דיבור מוזיקה וכו)הוא גם ישמש להקלטת צליל
 ".נולד דיגיטלי"מחומר ש

 
 חזרה לתוכן         תוכנה

קיצוץ קצוות , למשל תיקון הצבע של תמונה דיגיטלית, הפלט הדיגיטלי לעיבודתוכנה עשויה להידרש 
 :בצעתוכנה כזו חייבת להיות מסוגלת ל. או דחיסת קובץ להעברות אינטרנט

 פתיחת קבצים גדולים מאד. 

 שינויי הפרדה ועומק צבע. 

 שמירת גרסות שונות במידות קובץ שונות. 

 העתקת חלק מתמונה ושמירתו בתיק אחר. 

 נים של קבציםיצוא תמונות בפורמטים שו. 
למשל אם מסמכים מכילים כתב  הדיגיטלי,בחירת תכנה מתאימה צריכה לקחת בחשבון את החומר 

 OCR (optical character recognition ,OCR.)אזי תידרש חבילת , יד
 

כולל חומרה , מכיל יעוץ על כל ההיבטים של דיגטציה( שירות יעוץ טכני לתמונות) -  TASI -אתר ה

 [. 7]ותכנה 
 

 חזרה לתוכן         פורמטים של קבצים
מומלץ לשמור עותקי מאסטר . תמונה או פלט המופקים בדיגטציה יוחזקו בפורמט של קובץ מיוחד

 .ולשגר עותקים בפורמטים שונים
 

להבטחה שניתן יהיה , דיגיטלייםת ותוחים ביצירת מקורעדיף להשתמש בפורמטים תקניים פ
 . להשתנות ולהישלח על ידי יישומי מגוון תוכנות, יוכלו להיווצרשהם ו, מקורות מחדשלהשתנש ב

 
. יפחית תלות בספק אחד ויעזור לשמור נגד התיישנות, ומכאן גישההדדית יגדיל יכולת עבודה  הדבר

  TIFFלמשל, שיתמוך בתמונות גדולות ובאיכות גבוההעותקי מאסטר חייבים להיות בפורמט 

(Tagged Image File Format) לתמונות. 
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תוך זכירה , רזולוציות שונותועדיף להשתמש ביותר מפורמט אחד במידות  משאבים להעברת

משלוח עותקים . סרט -שלמשתמשים יש סוגים שונים של חומרה ותוכנה ורמות שונות של רוחב

 JPEG  ,PNG  (Portableלדוגמא )צים יותר קטנים המותאמים לשיגור באינטרנט כ בקב"ייעשה בד

(Network Graphics או ((Graphical Interchange Format)GIF   .ראה , לפרטים נוספים
 .סטנדרטים להלן

 
 חזרה לתוכן          סטנדרטים

 : עלול, שלון שימוש בפורמטים של קבצי תקן ובאמצעי אחסוןחשובים מאד כיוון שכ, תקנים

  מרושתים משאביםשל קבצי תמונה וביצירת קבצי  בינלאומייםלהוות מכשול גדול בחילופים. 

  (.הסכמה על תקן הנה ַסָמן סביר לתמיכה עתידית בפורמט או מדיום)לגרום  להתיישנות 
 

 .חסנת שדריםאדיגיטליים ולקליטת ותקנים שונים קיימים לסוגים שונים של פורמטים 

 ישנם תקנים עבור –נו וחסאקליטת טקסט ו: 

o  קידוד סימנים( :ראהA tutorial on character code issues [8].) 

o  ראה)פורמטים של מסמך AHDS de to good practice: creating and Gui
 documenting electronic texts[9.) ] 

 ראה מאמרו של , להדרכה על קידוד סימנים, פעם נוספת –טקסט  העברת  KorpelaJukka  

על אף שפורמטים , HTML או XHTML מומלצות הגרסות האחרונות של, לפורָמֶטי מסמך [.8]

 Microsoftאו ,  PDF  (Portable Document Format) , (Rich Text Format)RTFמו כ

Word, ראה.  יכולים להתאים כחלופה: 
o HyperText Markup Language HTML 4.01[10] 
o Extensible HyperText Markup Language XHTML 1.0[11] 
o Portable Document Format (PDF[ )12.] 

   עבור וקטור ), מלבן סריקה )לתמונות(הנן   סטילסתמונות  -קליטת ואיחסון תמונות סטילס

  :TASI: Advice.(לתרשימי קו) גרף לא וקטוריאו , (אובייקטים או צורות גיאומטריים

Creating digital images [13.] 
o  ( פיקסל לאינץ)הרזולוציה המרחבית , שהן מלבן סריקהבזמן יצירת תמונות'

כך , וככל שגבוהה יותר, צריכות להילקח בחשבון(, BIT -עומק ה)ורזולציית הצבע 

 . היא המקובלת ביותרTIFF [14 ] . עדיף

o חייבים להשתמש ב, לתמונות ֶוְקטֹור-SVG ( Scalable Vector Graphics )[15. ]  

 .יכול להתאים במקרים אחדים, [ [Macromedia Flash  16הפורמט הייחודי 

o PNG  (Portable Network Graphics[ )17]  הוא הפורמט הנפוץ ביותר לתמונות
 . גרף לא וקטורי

 סטילסתמונת  הובלת 

o חייבות להיות בפורמט , ינטרנטתמונות המשוגרות דרך אJPEG ( Joint
Photographic Expert Group( [18  ]  או בפורמטJPEG/SPIFF (JPEG Still 

e Interchange File FormatPictur) [19 .] מידע נוסף הנו זמין אודות  JPEG [20 ]

 ISO [22 . ]ישנו תקן  [ ו21] JPEG 2000 אודות ו
o תמונות וקטור צריכות להיות מועברות על ידי 

 (Graphics Interchange Format)GIF [23] 
  פורמטPNG )Portable Network Graphics( [24 ] 
  או,פורמט(Scalable Vector Graphics)SVG [25.] 

 חייב להיות מאוחסן תוך שימוש בפורמט  וידיאו - קליטה ואחסון של תמונת וידיאוAVI 

(Video Interleave( Audio אך גם פורמט , [26] גלמי לא דחוסMPEG Moving Pictures (
)Expert Group [27נית ]או אף בפורמטים  , ן לשימושMicrosoft WMF (Windows Media 

Format ,)Microsoft ASF (Advanced Systems Format) או אפילו Apple Quicktime 
 MPEG [29.]תקנים זמינים באתר[(. 28]הייחודיים רשת הפרטים  זמינים בדפי )

http://ota.ahds.ac.uk/documents/creating/
http://ota.ahds.ac.uk/documents/creating/
http://ota.ahds.ac.uk/documents/creating/
http://www.cs.tut.fi/~jkorpela/chars.html
http://www.w3.org/TR/html401/
http://www.w3.org/TR/xhtml1/
http://www.adobe.com/products/acrobat/adobepdf.html
http://www.tasi.ac.uk/advice/creating/creating.html
http://www.tasi.ac.uk/advice/creating/creating.html
http://www.w3.org/TR/SVG/
http://www.macromedia.com/
http://www.w3.org/TR/PNG/
http://www.w3.org/Graphics/JPEG/
http://www.jpeg.org/public/spiff.pdf
http://astronomy.swin.edu.au/~pbourke/dataformats/gif/
http://www.w3.org/TR/REC-png-multi.html
http://www.w3.org/TR/SVG12/
http://www.w3.org/TR/SVG12/
http://support.microsoft.com/default.aspx?id=kb;en-us;Q316992
http://www.chiariglione.org/mpeg/


 

 שילוב חברתי 166  הנחיות קלימרה

 

 פק כך שמומלץ לס, חייבים לזכור שגישה לוידיאו מושפעת על ידי רוחב פס - וידיאו הובלת

 .אחת( streamingהזרמה )יותר מאשר פורמט קובץ אחד או איכות 
o 1  להורדה חייב להיות בפורמטהמיועד  וידיאו-MPEG [30 או ,]Microsoft WMF ,

AVI או ,Apple Quicktime .( 28הייחודיים ]רשת הפרטים  זמינים בדפי.)] 
o וידיאו המיועד להזרמה חייב להיות ב- Microsoft ASF ,WMF  אוApple 

Quicktime .( 28הייחודיים ]רשת הפרטים  זמינים בדפי.)] 
 ודיו יכול להשמר באחת מהדרכים הבאות:א - קליטת אודיו ואחסונו 

o דחוסים כגון  פורמטים לאMicrosoft WAV (wave)  או Apple) AIFF Audio 
Image File Format . )( 28הייחודיים ]רשת הפרטים  זמינים בדפי.)] 

o   או בפורמטים דחוסים כגוןMP3 [31 ,]Microsoft WMA (Windows Media Audio )

[28 ,]Real Audio [32 או ,]Sun AU [33.] 
ויזואל -[ והאגודה הבינלאומית לארכיוני צליל ואודיו34( ]AESאגודת הנדסת האודיו )

(IASAנותנות המלצות אשר יש לשוקל ).ן 

 חייבים , כך שמבחינה אידיאלית, גישה מושפעת על ידי רוחב פס, כמו בוידיאו - הובלת אודיו

 .IASA -ו AESיש לעקוב אחר המלצות  . קבצים או זרימה באיכות שונה לספק היקף

  וידיאו . חשובה במיוחד למוזיאונים, מימדי -דיגטציה של חומר תלת -קליטת ואחסון תלת מימד
אך כמובן מוגבל בהיקף , ופה זולה ליצירת מודלים תלת ממדיים אמיתייםדיגיטלי הנו חל

 Web 3D-ראה באתרים של ה  ,ממדיות -לדיון בטכנולוגיות  תלת. האפשרויות האינטראקטיביות

Consortium [36 ] 3אוdsite [37.] 
  הובלת תלת מימד- VRML (Virtual Reality Markup Languageו )-X3D [38 ] הנם

הנמצאים בשימוש בסיורים וירטואליים ומודלים תלת מימדיים.  הסטנדרטים העיקריים

3D shockwave[39 הינו חלופה המאפשרת לראות תוכן על ידי כל אחד, עם הגרסא האחרונה ]

 .VRML -, אך אין לה יכולות זהות לשל הshockwave viewer plug-in -שניתנה בחינם של ה
 
חשיבות  ( )ראה גם הנחיות בנושא סוגיות משפטיות וסוגיות של זכויות(IPR) זכויות קניין רוחני 

הפריט לא תוכל להתבצע. דיגטציה של , כיוון שאם לא משיגים זכות העתקה, הנושא היא עצומה
 חזרה לתוכן

 :ישנם לכך שני היבטים

 יהיה נחוץ להבטיח את ? האם למוסד זכויות ליצור עותקים דיגיטליים. קביעת  זכויות  יוצרים
. עלול להיות תהליך יקר וממושך והדברבייחוד אם יש כוונה לפרסמו באתר , הזכויות על החומר

 .ון והלאהגורם בתהליך הסלקציה וחייב להילקח בחשבון משלב התכנ זהו

 האם      ? מתכוון המוסד לנצל שעברו דיגיטציהאלו זכויות מהתמונות  .הבטחת זכויות יוצרים
ותשלום ייגבה עבור      , או שמץ מכך יוצג באתר? התמונות תהיינה זמינות בצורה חופשית

ל יצירת הכנסה יכולה להיות גורם אצ. זה חייב להישקל בשלב התכנון?  עותקים באיכות גבוהה
יכולות להיות , באינטרנט םהממוק, זכויות יוצרים על חומר. קובעי המדיניות והגופים המממנים

 :מוגנות על ידי אמצעים כמו
o סימני מים נראים 

o  [. 40]סימני מים בלתי נראים 
o הצפנת תמונות 
o הגבלת פרסום לתמונות ברזולציה נמוכה. 
o הגבלת פרסום רק לחלקים קטנים מהתמונה. 
o תמשים מורשים רשומיםהגבלת מצג למש. 

 .לכל השיטות האלה יש בעד ונגד והן חייבות להישקל ביחס למטרות המיזם והמוסד

[, ולייעוץ 41אתר האינטרנט של אוניברסיטת ניו יורק, באפלו, מכיל קישורים לדפים שימושיים רבים ]

 TASI  (Technical Advisory Service for Images) copyright page [42.]ראה 
 

במיוחד בהקשר של קידום לימוד , ארגונים עשויים לרצות לעודד שימוש מחודש בתכניהם, בנוסף

ראה גם הנחיות )Creative Commons [43 ]ברשיון מסוג על ידי שימוש  זה יכול היות מושג. ולמידה
ניתן מציין בפירוש את הדרכים בהן  בנושא סוגיות משפטיות וסוגיות של זכויות( רשיון מסוג זה

http://www.chiariglione.org/mpeg/standards/mpeg-1/mpeg-1.htm
http://www.mp3-tech.org/
http://www.real.com/
http://www.sun.com/
http://www.aes.org/
http://www.iasa-web.org/
http://www.web3d.org/
http://www.web3d.org/
http://www.web3d.org/
http://www.3dsite.com/
http://www.web3d.org/index.html
http://www.macromedia.com/software/
http://www.tasi.ac.uk/advice/managing/copyright.html
http://creativecommons.org/
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בשילוב עם הפרסום  את היישוםספח מציג נוהתרשים ב, יטלייםפריטים דיגלהשתמש מחדש ב
 .באינטרנט בתמונות של רזולוציה נמוכה

 
 חזרה לתוכן      אינטרקטיביןת ושירותי מולטימדיה( גם הנחיות על אהר) עיצוב והצגה

 אם כי אחרים יהיו רק לשימוש ביתי[ 44]יובילו ליצירת אתרים , מיזמי דיגיטציה רבים בתחום התרבות
 :דוגמאות לשימוש ביתי כוללות

 תצוגות אינטרקטיביות במוזיאונים. 

 מצג דיגיטלי של מסמכים או ספרים פגיעים בארכיונים או ספריות. 

 אם כדי להגן על פריטים רגישים מחשיפה לאור או , מצג דיגיטלי של אובייקטים במוזיאונים
 .וויות מגוונותכדי להציגם מז

 כולל מדריכי ֶשָמע, אינדקסים ומדריכם לשימוש על ידי המבקרים במוסדות, קטלוגים. 

 (.הנחיות נגישות לאנשים מוגבלים אהר. )יה כדי לשפר נגישות למוגבליםצדיגיט 
 

 :יש לזכור את הנקודות הבאות, לפרסום ברשת אתרים

  זמינים בכל עמודה, טבלת תכנים מפת אתר או, חזיתהלמשל קישורים לדף , הניווטקלות; 

  (.הנחיות על גישה לאנשים מוגבלים ראה)מוגבלים  לאנשים נגישות 

 שימוש זהיר באנימציות  , pop-ups,  Flashלעקיפתםעם אפשרויות  דומהוכ. 

 (.לשוניות -הנחיות על רב אהר)לשונית  -נגישות רב 
 
 

כדי שיתאימו לדרישות התפעוליות   (, טרמאס)מחייבת עיבוד קובצי האב , הכנה לפרסום באינטרנט
לאפשר זמני הורדה על מנת הקובץ ואיכותו  גודלפירושן הפחתת  ללכרך אשר בד, של האינטרנט

תוך אזהרה שזמן , דרך קישור בדף הרשת הזה יהי, מפורסמות תמונות גדולות יותרכאשר . קצרים
 .ההורדה עלול להיות ארוך

 
מכשירי . הנו זמין בקלות לשכירה או מסופק עם חומרה, דאו ואודיועיבוד תמונה ותוכנה לעריכת וי

שמחשבים אישיים המתמקדים על אף , ומציאות מדומה אינם כה נפוצים וזמינים 3Dצפייה בחומרי 
 .מחזיקים לעתים קרובות מאיצי חומרה וזיכרון גרפי מוגבר היכולים לשפר את המצב, משחקיםב
 

                          DVD.  -ו  CDאחרות כוללות הובלהמערכות 

 
 חזרה לתוכן(                                       גם הנחיות על שימור דיגיטלי אהר)   אחסון

DVD בשרתיםחומר דיגיטלי יוחזק . יכולים גם לשמש לאחסון אוספים דיגיטליים וקומפקט דיסקים 

  CD-R.לפחות על ידי שני מיני אמצעים המוחזקים בנפרד יםבאופן אידיאלי להיות מגוב יםיבוהללו חי

 .שיכולים לאחסן קבצים גדולים יותר, DVD אך הוחלפו כעת על ידי, היו עד עתה אמצעי גיבוי נפוצים

-ו  DLTכך ששני הסוגים יכולים להיות, נמצא בכל אופן עדיין בשימוש (DLT) טייפ ליניארי דיגיטלי

DVD .ולהעבירו לשרתים חדשים , כונן קשיח ניידיש נטייה גוברת לאחסן נתונים ביחידֹות , על כל פנים
 .ובכך להפחית את הסיכון להתיישנות האמצעים, בזמן

 

 חזרה לתוכן  אג'נדה לעתיד 

 

ולשרת משתמשים , גיע למשתמשים חדשיםספריות וארכיונים לה, דיגיטציה מאפשרת למוזיאונים
היא יכולה לשנות את האופן בו משתמשים באוספים וגם את האופן בו . מסורתיים בדרכים חדשות

, טכנולוגיה דיגיטלית מציעה דרכים חדשות במילוי משימות יסוד כחינוך. מוסדות עצמם מאורגנים
ים לשקול יצירת מודלים עסקיים חדשים חייב וארכיוניםספריות  ,מוזיאונים. מחקר והעשרה תרבותית

 (.מודלים עסקייםנושא ראה הנחיות ב. )להבטחת יכולת קיום בלי לפגוע במטרות ומשימות יסוד
 

 .בין אוספים עבודה הדדיתבעתיד חייב להיות אימוץ נרחב של תקנים טכניים שיוביל ליכולת 
 

 .אפשר גישה ישירה למקורות דיגיטלייםסכמות בנושאי זכויות כדי ללהמתווי מדיניות חייבים לשאוף 
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צעדי גיבוי לדאוג ש יםכך שמוסדות צריכ, שנים חמשהאמצעים נראים כעומדים להתיישן תוך , כיום

 . יהיו מוכנים, ומדיניות של ניוד
 

כונן קשיח כאלה הנתונים ביחידות  של , הנטייה הגוברת לשמור נתונים באינטרנט בשרתים גדולים
כאשר שרתים יהיו מגובים ומנוידים במהלך הזמן, . יוד הנתונים מאמצעי לאמצעימקילה את נ נייד

לטווח הארוך מקווים שיפותחו . ניוד כאחסון גיבוי תפחת -התלות באמצעים בני, לשרתים חדשים
 .יותר של אוספים דיגיטליים ממושךאמצעים שיהיו מתאימים לשימור 

 
שיתוף פעולה , ובהקשר לכך, וח של מאגרים קהילתייםלפיתיכול להוביל שיתוף פעולה בקרב מוסדות 

 [.45]בשימור אובייקטים דיגיטליים 
 

מוסדות יצטרכו לקבוע מדיניות כדי להבטיח שחומר . חומר ייווצר בצורה דיגיטלית, באופן הולך וגדל
 יאור משאבים ושימור דיגטלי(תראה חומר על . )יהיה שמור ונגיש" נולד דיגיטלי"
 

חייבות לאפשר למשתמשים לחפש כל סוג של תמונה או אובייקט , שיטות מחקר חדשות, בעתיד
או להצטרך לבצע , בלי להצטרך לדעת היכן האוריגינל מוחזק, לצפות בהם ולהורידם, דיגיטליים
 (.לגילוי ואיחזורראה הנחיות .  )שלהם  למחשב האישיהתאמות 

 

s ’: Technical Landscapes for tomorrowThe Digicult Report:  העתיד ראהלמבט על 
cultural economy: unlocking the value of cultural heritage European Commission, 

.ISBN 9282862658. 2002 [46.] 
 

 חזרה לתוכן              מקורות 

 

[1] Lund Principles http://www.cordis.lu/ist/directorate_e/digicult/lund_principles.htm  
 
[2] Lund Action Plan 
http://www.cordis.lu/ist/directorate_e/digicult/lund_ap_browse.htm  
 
[3] Minerva Project http://www.minervaeurope.org/  
 
[4] Good Practices Handbook, edited by the Minerva Working Group 6. Version 1.3. 3 
March 2004. 
http://www.minervaeurope.org/structure/workinggroups/goodpract/document/goodp
ractices1_3.htm   
 
[5] Minerva Technical Guidelines for Digital Cultural Content Creation Programmes. 
Version 1.0. 8 April 2004. 
http://www.minervaeurope.org/publications/technicalguidelines.htm  
 
[6] Europa: Grants and loans http://europa.eu.int/grants/ 
  
[7] TASI (Technical Advisory Service for Images): Image Capture: Hardware and 
Software  http://www.tasi.ac.uk/advice/creating/hwandsw.html 
 
[8] Jukka Korpela: A tutorial on character code issues.  
http://www.cs.tut.fi/~jkorpela/chars.html  
 

http://www.digicult.info/pages/report.php
http://www.digicult.info/pages/report.php
http://www.cordis.lu/ist/directorate_e/digicult/lund_principles.htm
http://www.cordis.lu/ist/directorate_e/digicult/lund_ap_browse.htm
http://www.minervaeurope.org/
http://www.minervaeurope.org/structure/workinggroups/goodpract/document/goodpractices1_3.htm
http://www.minervaeurope.org/structure/workinggroups/goodpract/document/goodpractices1_3.htm
http://www.minervaeurope.org/publications/technicalguidelines.htm
http://europa.eu.int/grants/
http://www.tasi.ac.uk/advice/creating/hwandsw.html
http://www.cs.tut.fi/~jkorpela/chars.html
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[9] AHDS Guide to good practice: creating and documenting electronic texts. 
http://ota.ahds.ac.uk/documents/creating/   
 
[10] HTML 4.01 HyperText Markup Language http://www.w3.org/TR/html401  
 
[11] XHTML 1.0 Extensible HyperText Markup Language 
http://www.w3.org/TR/xhtml1/  
 
[12] Portable Document Format (PDF) 
http://www.adobe.com/products/acrobat/adobepdf.html  
 
[13] TASI: Advice: Creating digital images 
http://www.tasi.ac.uk/advice/creating/creating.html 
 
[14] TIFF (Tagged Image File Format) http://www.itu.int/itudoc/itu-t/com16/tiff-
fx/docs/tiff6.pdf  
 
[15] SVG (Scalable Vector Graphics http://www.w3.org/TR/SVG 
 
[16] Macromedia Flash http://www.macromedia.com 
 
[17] PNG (Portable Network Graphics) http://www.w3.org/TR/PNG/ 
 
[18] JPEG (Joint Photographic Expert Group) format 
http://www.w3.org/Graphics/JPEG 
 
[19] JPEG/SPIFF  (JPEG Still Picture Interchange File Format) 
http://www.jpeg.org/public/spiff.pdf 
 
[20] More information on JPEG is available at http://www.jpeg.org or 
http://www.faqs.org/faqs/jpeg-faq/   
 
[21] The JPEG 2000 standard can be found at 
http://www.jpeg.org/jpeg2000/index.html 
 
[22] ISO/IEC 15444  
 
[23] GIF (Graphics Interchange Format)  
http://astronomy.swin.edu.au/~pbourke/dataformats/gif/ 
 
[24] PNG (Portable Network Graphics) format http://www.w3.org/TR/REC-png-
multi.html 
 
[25] SVG (Scalable Vector Graphics) format (as of May 2004 specification still in draft 
format at http://www.w3.org/TR/SVG12/ )  
 
[26] AVI (Audio Video Interleave) format 
http://support.microsoft.com/default.aspx?id=kb;en-us;Q316992 
 

http://ota.ahds.ac.uk/documents/creating/
http://www.w3.org/TR/html401
http://www.w3.org/TR/xhtml1/
http://www.adobe.com/products/acrobat/adobepdf.html
http://www.tasi.ac.uk/advice/creating/creating.html
http://www.itu.int/itudoc/itu-t/com16/tiff-fx/docs/tiff6.pdf
http://www.itu.int/itudoc/itu-t/com16/tiff-fx/docs/tiff6.pdf
http://www.w3.org/TR/SVG
http://www.macromedia.com/
http://www.w3.org/TR/PNG/
http://www.w3.org/Graphics/JPEG
http://www.jpeg.org/public/spiff.pdf
http://www.jpeg.org/
http://www.faqs.org/faqs/jpeg-faq/
http://www.jpeg.org/jpeg2000/index.html
http://www.iso.ch/iso/en/CombinedQueryResult.CombinedQueryResult?queryString=jpeg
http://astronomy.swin.edu.au/~pbourke/dataformats/gif/
http://www.w3.org/TR/REC-png-multi.html
http://www.w3.org/TR/REC-png-multi.html
http://www.w3.org/TR/SVG12/
http://support.microsoft.com/default.aspx?id=kb;en-us;Q316992
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[27] MPEG (Moving Pictures Expert Group) format 
http://www.chiariglione.org/mpeg/ 
 
[28] Microsoft http://www.microsoft.com/ ; Apple http://www.apple.com/  
 
[29] MPEG standards http://www.chiariglione.org/mpeg/standards.htm  
 
[30] MPEG-1 format http://www.chiariglione.org/mpeg/standards/mpeg-1/mpeg-
1.htm 
 
[31] MP3 format http://www.mp3-tech.org 
 
[32] Real Audio http://www.real.com 
 
[33] Sun AU http://www.sun.com/  
 
[34] Audio Engineering Society (AES) http://www.aes.org/ 
 
[35] International Association of Sound and Audiovisual Archives (IASA) 
http://www.iasa-web.org/ 
 
[36] Web 3D Consortium http://www.web3d.org 
 
[37] 3dsite, inc http://www.3dsite.com 
 
[38] VRML (Virtual Reality Markup Language) and X3D  http://www.web3d.org 
 
[39] shockwave 3D http://www.macromedia.com 
 
[40] For an overview of watermarking see 
http://www.webreference.com/content/watermarks/ 
 
[41] The website of the University of New York, Buffalo, 
http://ublib.buffalo.edu/libraries/units/cts/preservation/digires.html 
 
[42] TASI  (Technical Advisory Service for Images) copyright page  
http://www.tasi.ac.uk/advice/managing/copyright.html 
 
[43] Creative Commons http://www.creativecommons.org  
 
[44] There are literally thousands of websites dealing with the design and creation of 
web sites including: 
http://www.essdack.org/webdesign/ 
http://www.htmlgoodies.com 
http://www.iasl-slo.org/creatingweb.html  
 
[45] See the Digital Preservation Coalition website at 
http://www.dpconline.org/text/index.html.  
 

http://www.chiariglione.org/mpeg/
http://www.microsoft.com/
http://www.apple.com/
http://www.chiariglione.org/mpeg/standards.htm
http://www.chiariglione.org/mpeg/standards/mpeg-1/mpeg-1.htm
http://www.chiariglione.org/mpeg/standards/mpeg-1/mpeg-1.htm
http://www.mp3-tech.org/
http://www.real.com/
http://www.sun.com/
http://www.aes.org/
http://www.iasa-web.org/
http://www.web3d.org/
http://www.3dsite.com/
http://www.web3d.org/
http://www.macromedia.com/
http://www.webreference.com/content/watermarks/
http://ublib.buffalo.edu/libraries/units/cts/preservation/digires.html
http://www.tasi.ac.uk/advice/managing/copyright.html
http://www.creativecommons.org/
http://www.essdack.org/webdesign/
http://www.htmlgoodies.com/
http://www.iasl-slo.org/creatingweb.html
http://www.dpconline.org/text/index.html
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[46] The Digicult Report: Technical Landscapes for tomorrow’s cultural economy: 
unlocking the value of cultural heritage. European Commission, 2002. Full report 
ISBN 92-828-5189-3. Executive summary ISBN 92-828-6265-8. 
http://www.digicult.info/pages/report.php  
 

 חזרה לתוכן  קישורים 

 

 

 בינלאומי

Google digitisation project 
האוספים של חמישה מתוך המוסדות האקדמיים החשובים בעולם יעבור דיגיטציה על ידי גוגל. דפים 
סרוקים מספרים ב"נחלת הציבור" יהפכו זמינים לחיפוש ולקריאה מקוונת. הספריות שהצטרפו לגוגל 

וניברסיטת אוקספורד, הספריות של מישיגן, הרווארד, וסטנפורד והספריה הנן הספריה של א
 הציבורית של ניו יורק. 

http://business.timesonline.co.uk/article/0,,9075-1403143,00.html  
 

 ארמניה

Digital Library of Classical Armenian Literature from the Vth to the XVIIIth Centuries 
במסגרת פרויקט זה עוברים דיגיטציה סוגים שונים של ספרות ארמנית: משפטית, כלכלית, 
גיאוגרפית, היסטורית, פילוסופית, תיאולוגית, רפואית ועוד. הפרויקט עובד גם על מאגר נתונים של 

זיאוניים על מנת ליצור ורסיה וירטואלית של המוזיאון והקלסיפיקציה התלת מימדית שלו. אוביקטים מו

 http://www.digilib.am 
 

 בולגריה

Old Varna Project 
מטרת הפרויקט לשמר את היסטורית ורנה בתמונות וטקסט לדורות הבאים, ולהפוך אותה לפופולרית 

 CDין תושבי ורנה. חלקי תצוגות ותמונות נאספים, משוחזרים בטכנולוגיה מיוחדת, ונשמרים על ב

 זמינים באנגלית. האתר הינו בבולגרית בלבד.  CD-"מדברים" וברשת. ה

http://www.libvar.bg/old-varna/  
 

Euxinograd Palace Project 
תמונות של הארמון והפארק ומסמכי ארכיון נאספים, עוברים דיגיטציה, ומסודרים סיסטמטית לפי 
שישה נושאים עיקריים. בשלב הבא של הפרויקט מתוכננות סימולציות תלת מימדיות של היכלי 

 . מתוכננת גרסת אינטרנט.CDהארמון או סימולצית טיול בפארק. זמין רק בבולגרית על גבי 
 

 קרואטיה

Digital collection “Silvije Strahimir Kranjcevic” 
אוסף של חומרים דיגיטלים )אוסף של טקסטים מלאים של שירה, כתבי יד, היסטוריה משפחתית, 
ארכיונים משפחתיים, התכתבויות, תמונות( המיוחסים למשורר קרואטי נודע זה. כולל רשימת מצאי 

 .CDמנת לאפשר חיפוש. זמין ברשת ועל גבי מפורטת ומאגר נתונים של כל הפריטים על 
http://www.sskranjcevic.hr  
 

 הרפובליקה הצ'כית

Archbishop chateau and gardens in Kroměříž 
 z.czhttp://digi.az דוגמא לדיגיטציה של ספר במוסד מקומי 

 http://coins.azz.czוכן לאוסף מטבעות שעבר דיגיטציה 
 

Database of seals in Czech archives   
 AiP Beroun -במשרד הפנים של הרפובליקה הצ'כית וArchives Direction Division -פרויקט של ה

.s.r.o http://database.aipberoun.cz/pecete 

http://www.digicult.info/pages/report.php
http://business.timesonline.co.uk/article/0,,9075-1403143,00.html
http://www.digilib.am/
http://www.libvar.bg/old-varna/
http://www.sskranjcevic.hr/
http://digi.azz.cz/
http://digi.azz.cz/
http://coins.azz.cz/
http://database.aipberoun.cz/pecete
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 (DRD) Digitisation of regional document 

המטרה הנה לערוך דיגיטציה של מקורות איזוריים מארכיונים, כגון עיתונים וכתבי עת, עלונים של 
ת מארכיון  המחוז מועדונים וקהילות, עלונים אישים ומשפחתיים, כמו גם מסמכים בעלי חשיבו

 ואוספים אחרים.

http://www.soka-cr.cz; http://www.knihovna-cr.cz  
 

Memoria Project 
יים, וכן מספק גישה לסדרה מלאה של מסמכים שעברו דיגיטציה ותיאור מפורט של מסמכים היסטור

 . הפרויקט מקבל נתונים מכל הסוגים.Memoriaנתונים ביביליוגרפיים ממגוון מקורות במאגר המידע 

http://www.memoria.cz  
 

 צרפת

Valenciennes library  
 מספק גישה למיקרופילם של כתבי יד ישנים, שעבר דיגיטציה

http://www.ville-valenciennes.fr/bib/fondsvirtuels/microfilms/accueil.asp 
 

 איסלנד

Maps of Iceland on the Internet  
פריה הלאומית (, הנמצאות באוסף של הס1900כל המפות העתיקות של איסלנד )שנוצרו לפני 

והאוניברסיטאית של איסלנד והבנק המרכזי של איסלנד, הומרו לפורמט דיגיטלי והנן זמינות 

 http://www.bok.hi.is/kort באינטרנט. 
 

 אירלנד

Ask About Ireland 
יאונים וארכיונים באירלנד. מספר זהו פורטל ניסיוני לגישה לתוכן תרבותי מקומי בספריות, מוז

)חפצים תלת  Waterford Museum of Treasuresפרויקטי דיגיטציה ניסיוניים זמינים שם, כולל 

 -)זיהוי תכונות אופטיות( ו the Cork Archives Institute ,the Waterford City Libraryמימדיים(, 
Mayo County Library .)חומרי אודיו ווידיאו( 

http://www.askaboutireland.com/bestpractice.html  
 

 לוקסמבורג

Bibliothèque nationale de Luxembourg 
 http://www.bnl.lu/ הספריה הלאומית מקיימת פרויקט דיגיטציה מרכזי.

 

 פולין

Cieszyńska Biblioteka Wirtualna (CBW)/ Cieszyn Virtual Library (CVL) 

)איזור רב תרבותי על  Śląsk Cieszyński -גישת אינטרנט לחומרי ספריה דיגיטלים המקושרת ל

 om.pl/kcc/bibliotekahttp://www.ata.c/ הגבול בין פולין לצ'כיה(. 

 

Treasures of Polish Archives 
תמונות דיגיטליות המסופקות עם תיאור ארכיוני, הערה על הקונטקסט והערות ביביליוגרפיות. 

(, נשמרים dpi 600המסמכים נסרקים או שנעשה העתק על ידי מצלמה דיגיטלית )רזולוציה עד 

 .”jpg“ומוצגים באינטרנט בפורמט  ”tiff“בפורמט 

http://www.poland.pl/articles/?c=421 
 

 רומניה

Digitization of Dobrudjean old press (DPDV) - Project of “Ioan N. Roman” Constanta 
County Library 

שהיתה על מיקרופילם ובפורמט  Dobrudjean (1889-1940,)דיגיטציה של עיתונות עתיקה של 

 http://www.biblioteca.ct.ro מודפס. 

http://www.soka-cr.cz/
http://www.knihovna-cr.cz/
http://www.memoria.cz/
http://www.ville-valenciennes.fr/bib/fondsvirtuels/microfilms/accueil.asp
http://www.bok.hi.is/kort
http://www.bok.hi.is/kort
http://www.askaboutireland.com/bestpractice.html
http://www.bnl.lu/
http://www.bnl.lu/
http://www.ata.com.pl/kcc/biblioteka/
http://www.ata.com.pl/kcc/biblioteka/
http://www.poland.pl/articles/?c=421
http://www.biblioteca.ct.ro/
http://www.biblioteca.ct.ro/
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Monuments From the Open-Air Museums In Romania 

דגמים אלקטרונים של מונומנטים של ארכיטקטורה עממית הנשמרים במוזיאונים הרומניים או 

 http://www.cimec.ro/aer/aeretn.htm במקום.

 
 רוסיה

Pushkin Museum collections 
 EPOSמספר אוספים במוזיאון פושקין ומקומות אחרים עברו דיגיטציה, תוך שימוש במערכת 

 ות. , אשר אינה הורסת את המקור"flying lens“המדויקת מאד, וטכנולוגית סריקה 

http://www.eposgroup.ru  
 

Memory of Karelia 
פיתחה ויישמה פרויקט זה כחלק מהתוכנית הארצית  Kareliaהספריה הלאומית של רפובליקת 

“Memory of Russia” המטרה הנה לשמר אוספי ספרים נדירים וייחודיים הקשורים ללימודים .
ם, ובאותו זמן לספק גישה רחבה אליהם דרך האינטרנט. הדיגיטציה תאפשר גם יכולות מקומיי

נוספות לעבודה עם פרסומים נדירים )חיפוש קונטקסט, חיפוש מבוסס תיאור מבוסס כתיב, ייצוא של 

 shtml2002http://library.karelia.ru/rus/prog/pamyat.טקסטים בפורמטים שונים ועוד(. 
 

 סרביה ומונטנגרו

Digitization of handwritten and early printed fragments from the Library of the 
Franciscan monastery of Santa Clara at Kotor;  

CD-ROM “Archives, libraries and monuments of Kotor” 
 Centre for the Preservation and Presentation of Kotor's -קטים אלו של הפרוי

Documentary Heritage  “Notar”.קשורים לשימור, הערכה, תיאור והצגה של אוספים היסטוריים , 

http://www.cdknotar.cg.yu; http://www.matf.bg.ac.yu/iak     
 

 (NCD) National Center for Digitization 

זהו קונסורציום, המכיל מוסדות תרבות ומחקר מובילים, המעורבים בדיגיטציה, כולל המוסד 

, והפקולטה למתימטיקה בבלגרד )המספקת תמיכה טכנית(, הספריה הלאומית של SANUהמתימטי 
ה, המוזיאון הלאומי בבלגרד, המוסד הארכיאולוגי בבלגרד, וארכיון הסרטים היוגוסלבי. מוקם סרבי

שיתוף פעולה עם מוסדות תרבות ומחקר אחרים בסרביה ומונטנגרו, כמו גם עם פרויקטים דומים 

 ttp://www.ncd.matf.bg.ac.yuh מחוץ למדינה. פרויקטים נוספים נמצאים בהקמה. 

 
 סלובקיה

CEMUZ - Central Register of Museum Objects in Slovakia 

במטרה לערוך דיגיטציה לפריטי  CEMUZהמוזיאון הלאומי הסלובקי הקים את פרויקט  2002בשנת 

ווה חלק , יהRegister of Culture -מיליון(, ולבנות מאגר נתונים שישמש כחלק מה 8-מוזיאון )כ

 http://www.cemuz.skמפורטל משותף וחלק ממערכת המידע הלאומית. 

 
 ספרד

Archivo De La Ciudad 
בעיקר למטרות חינוכיות. Arganda Archives collection -גישה מקוונת לתמונות דיגיטליות של ה

מאות הטובות ביותר לשימוש בטכנולוגיות חדשות האתר של ארכיון מקומי זה הינו אחת מהדוג

 arganda.es/archivo-http://www.ayto בספרד. 

 

Digitisation of Historic Newspapers in Spanish Public Libraries 
גר הנתונים הנוצר יכלול תיאורים הדיגיטציה נעשית תוך שימוש בטכנולוגיה חדשנית ביותר. מא

דאטה על מבנה -( ומטהDublin Core Metadataביביליוגרפים של הפריטים המקוריים )לפי יוזמת 

 http://www.digibis.com/prensahis קבצים )לפי סטנדרט קידוד והעברת מטה דאטה(. 
 

http://www.cimec.ro/aer/aeretn.htm
http://www.cimec.ro/aer/aeretn.htm
http://www.eposgroup.ru/
http://library.karelia.ru/rus/prog/pamyat2002.shtml
http://www.cdknotar.cg.yu/
http://www.matf.bg.ac.yu/iak
http://www.ncd.matf.bg.ac.yu/
http://www.ncd.matf.bg.ac.yu/
http://www.cemuz.sk/
http://www.ayto-arganda.es/archivo
http://www.ayto-arganda.es/archivo
http://www.digibis.com/prensahis
http://www.digibis.com/prensahis
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Documentos Virtuales del Archivo Histórico de Sueca.  
 עוברים דיגיטציה ויהיו זמינים ברשת. 1954עד  1264כל המסמכים מהשנים 

http://sapiens.ya.com/webarchivo/ 
 

 (2004-2008) Patrimonio.es 
ית, מדעית ושל הטבע, אשר מטרתה שימור, קיטלוג תוכנית דיגיטציה של מורשת ספרדית תרבות

 והפצה. כוללת רשימה של מספר יוזמות לדיגיטציה במגזר מורשת התרבות.

http://patrimonio.red.es/  
 

Virtual Library of Andalusia 
וירטואלית, אשר מאפשר חיפוש לפי מחבר, מסמכים שעברו דיגיטציה נגישים דרך קטלוג של ספריה 

כותרת או נושא, או לפי חלוקות משנה, כגון ספרית מפות, ספריה גרפית, ספרית הפניות אנדלוסית, 
ספרית עיתונים, ספרית סרטים ועוד. הספריה כוללת מקורות לימודיים ותרבותיים נוספים המכוונים 

"למד והשכל עם הספריה הוירטואלית של  -וסיה" ולילדי בית ספר, כגון "היום בהיסטוריה של אנדל

 http://www.juntadeandalucia.es/cultura/bibliotecavirtualandalucia/ אנדלוסיה". 

 
Virtual Library of the Spanish Bibliographical Heritage  

 Sub -אב טיפוס של ספריה וירטואלית של המורשת הביביליוגרפית הספרדית, פותח על ידי ה
ordination-directorate General for Library Co .http://www.digibis.com/digibib 

 

 שוודיה

Digitaliseringsprojekt inom arkiv, bibliotek och museer 
 http://www.kultur.nu/rapporter/digitaliseringsprojekt.html פרויקט דיגיטציה משותף 

 

 תורכיה

Akdas- Atatürk Kitaplığı Dijital Arşiv Sistemi (Atatürk Library Digitized Archive System, 
Istanbul Greater City Municipality) 

יצירות מהתקופה העותומנית, כגון כתבי עת ועיתונים, כתבי יד, ספרים, גלויות, מפות ועוד, עברו 
דיגיטציה והפרויקט נמצא בתהליך אימוץ של טכנולוגיות חדשות על מנת לזרז את הדיגיטציה. יצירות 

 ות מיד לשירות לצרכי שימוש פנימי.שעבור דיגיטציה נכנס

http://www.ibb.gov.tr/minisite/kutuphaneler/  
 

 

 

 חזרה לתוכן  נספח 

 

[ קובע בצורה מפורשת מהן הדרכים בהן פריטים דיגיטליים 43] Creative Commonsרישיון מסוג 

מה, כיצד הדבר יכול להיות מיושם [( מדגיMinerva [3יכולים לשמש מחדש, וטבלה זו )שיוצרה על ידי 
 בצירוף לפירסום באינטרנט של תמונות ברזולוציה נמוכה.

 

 תנאי רישיון שימושים אופייניים  מידע טכני סוג התמונה

תמונה ממוזערת 

(Thumbnail) 
 JPG 
 72 dpi 
  או צבע  24עומק ביט

 greyscale 8ביט 

 120  פיקסלים לממד
 הארוך ביותר

 שילוב במצרףחינוכי: 
 )מונטאז'(

 : איןמסחרי

 תרומה 

 לא מסחרי 

  ללא עבודות נגזרות
 )אופציה(

   

  JPG רזולוציה נמוכה

 150 dpi 
  או צבע  24עומק ביט

שימוש חינוכי: 
 בפרזנטציה או מאמר

: בחירת תמונות מסחרי

 תרומה 

 לא מסחרי 

  ללא עבודות נגזרות

http://sapiens.ya.com/webarchivo/
http://patrimonio.red.es/
http://www.juntadeandalucia.es/cultura/bibliotecavirtualandalucia/
http://www.juntadeandalucia.es/cultura/bibliotecavirtualandalucia/
http://www.digibis.com/digibib
http://www.kultur.nu/rapporter/digitaliseringsprojekt.html
http://www.kultur.nu/rapporter/digitaliseringsprojekt.html
http://www.ibb.gov.tr/minisite/kutuphaneler/
http://creativecommons.org/
http://www.minervaeurope.org/
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 greyscale 8ביט 
  פיקסלים  600מקסימום

 לממד הארוך ביותר

ומערך ראשוני, 
פוטנציאלי לרישוי 

מוש באתרי לשי
 אינטרנט בפרזנטציות

 )אופציה(

   

  TIFF רזולוציה גבוהה
 600 dpi 
  או צבע  24עומק ביט

 greyscale 8ביט 

צפיה בפרטים, חינוכי: 
 עותק ארכיוני

 : מולטימדיהמסחרי

 זכויות יוצרים 
 

 

 
 חזרה לתוכן העניינים
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 הנחיות קלימרה

 שימור דיגטלי
 
 

   תוכן 

 :הנחיות אלה עוסקות ב
 סלקציה

  השימור טכנולוגי
 העתקת טכנולוגיה

 ניוד מידע
 מקוריות

 אחסון
 שימור

 פרוצדורות שיקום אסון
 פורמטים
 אמצעים

 סטנדרטים
 דומייןאות רשת וארכיב

 השלכות איוש
 השלכות מנהלתיות ומשפטיות

 
 

 חזרה לתוכן מדיניות נושאי 

מאשר עשינו בכל העידן , אנו כבר מפיקים יותר מידע מדי שנה. נפח המידע גדל בקצב ללא תקדים"
זה עושה . לו כל ייצוג פיזי שאין שאומרמה , הרבה ממידע זה הנו רק דיגיטלי. מאז ירדנו מהעצים

"  ?אז איך תשמור אותו. נוצר כאשר אתה מביט בו, לדוגמא XML מסמך. אותו הרבה יותר לא יציב

(Ulrich Kampffmeyer , מנהלPROJECT CONSULT ,גרמניה)]1[. 
 
היא חיונית , דיגיטליים כמו גם אנלוגיים ארוכת טווח למשאבים בכך שנגישותמכיר איחוד האירופי ה

 .]2[" ידע התחרותית והדינמית ביותר בעולם-לכלכלה מבוססת"למטרה של הפיכת אירופה 

ERPANET  )Electronic Resource Preservation and Access Network(  הוקמה כדי לעסוק

 .]3[ בנושאי שימור דיגיטלי
נמצאים בסיכון מהתיישנות , או שנהפכו לצורה דיגיטלית", נולדו דיגיטליים"אם ש, חומרים דיגיטליים

לדורות את נגישותם המשאבים הנה להבטיח  מטרת שימור. טכנולוגית או מהתדרדרות פיזית
בהשוואה עם שימור )במקרה של שיקולים נוספים של משאבים דיגיטליים . יים והעתידייםהנוכח

 :נכללים( חומרים מסורתיים אנלוגיים

 כ נחשבת כאיום הטכני הגדול ביותר כנגד הבטחת נגישות "בד, התיישנות טכנולוגית
ת פירושו שמסגרת הזמן שבתוכה יש לפעול נמדד, קצב השינויים בטכנולוגיה. מתמשכת

 .בחומרים מסורתיים, בניגוד לעשורים או אולי אף מאות, 5עד  2אולי , בשנים ספורות

 הללו יכולים חיש . השבירות של מספר אמצעי אחסון המשמשים למשאבים דיגיטליים
 .  למרות ששום נזק לא נראה חיצונית, להתדרדר

 להבטחת  שוריםהקפירושו שיכולים להיות אתגרים . הקלות בה שינויים יכולים להיעשות
 . מקוריות רצופה

 כל  להיות מעודכניםנועדו הם פירושו ש". נולדו דיגיטליים"האופי הדינמי של מספר חומרים ש
, וכדומהמפות , שימוש זה בטכנולוגיה הנו אפקטיבי מאד לאספקת מידע על מראי מקום.הזמן

 .אך  מציב אתגרים במושגי היכולת להשוות נתונים בנקודות זמן שונות

http://www.erpanet.org/
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 צריכות להימצא דרכים . יום 44 -טווח חיים ממוצע של אתר הוא כ. חזור החיים של אתרמ
 . לאסוף ולשמר אתרים חשובים ודוגמאות נבחרות של אתרים אחרים

 על כל  .צריך לדאוג לשמר אוריגינלים אנלוגיים, דיגיטלייםעם חומרים . שאלת האוריגינלים
, מרגע שאבדו; ערך אנלוגי לשחזר  על פיו -שווה אין", נולדו דיגיטליים"עם חומרים ש, פנים

 נשמר בפורמט אנלוגי, 1844 -ב, המברק הראשון שנשלח אי פעם, לדוגמא. הם אבודים לנצח

 .אבד, 1971 -הראשון שנשלח ב הדואר האלקטרוניוסוְפָרת
 

תק דיגיטלי בין אם ביצירת עו. נושאי שימור חייבים להיחשב כחלק אינטגרלי של תהליך יצירה דיגיטלי
חיוני לתעד ולהקליט את כל הפרוצדורות שהובילו ". נולד דיגיטלי"או ביצירת פריט , של פריט אנלוגי

העלויות וההשלכות . ואינפורמציה קריטית יכולה להיקלט רק בשלב היצירה, ליצירת אובייקט דיגיטלי
,  אם אפשרי בכלל, ישימור רטרוספקטיב. של אי החזקת אסטרטגיית שימור עלולות להיות גבוהות

הצלת משאבים דיגיטליים שנהפכו )למרות שטכניקות כמו ארכיאולוגיה דיגיטלית . צפוי להיות יקר
רק  אבדן נגישות לגוף הולך וגדל של חומר הנגיש. הם לא תמיד מצליחים, קיימים(, לבלתי נגישים

זהירות יכולים להינקט כדי  צעדי. עלול להיות בעל השלכות רציניות לדורות הבאים, בצורה דיגיטלית
 :כמו, למנוע אבדן

 בסביבה מפוקחת יציבה אחסנה. 

 ביצוע מחזורי רענון סדירים. 

 (. זכויות יוצרים /כפוף להיתר רשיון)עותקי שימור  הכנת 

 מיסוד פרוצדורות טיפול הולמות 

 שימוש בפורמֶטים של אחסון ובאמצעים תקניים 
 

יהיו , וזמן, סגל, הנה שימושית כדי להבטיח שתקציבים, תאסטרטגיה ארגוני, כמו אסטרטגיה טכנית

 .  ]4[פרסם מכשיר יעיל למדיניות   ERPANET.  כפרוצדורה מתמשכת להתבצעלמה שחייב , זמינים
 

ואם  ,אם לכל תהליך השימור, יכולים לקחת בחשבון חוזה עם גורמי חוץ, במיוחד קטנים, מוסדות
הנחיות על הנושאים הצריכים . גם זה ידרוש תכנון זהיר. אחסון החומרים הדיגיטליים אצל צד שלישי

 Simpson, Duncan: Contracting out for digital preservation ראה, להילקח בחשבון
services: information leaflet and checklist. Digital Preservation Coalition, October 

2004 [5.] 
 

 חזרה לתוכן               הנחיות לביצוע  נאות 

חייבת להילקח בחשבון בשלב התכנון כאשר משאבים , השאלה כיצד להשיג נגישות ארוכת טווח
". נולדו דיגיטליים"רה במקרה של משאבים אשר או בשלב היצי( ראה הנחיות לדיגיטציה)מסופרתים 

מדיניות נגישות ופרוצדורות , אשר לוקחת בחשבון יצירת נתונים", מחזור חיים"אסטרטגיה של  קיום
 , הנו שימושי.ואשר נמצאת ומוכנה להיות מיושמת עוד לפני קליטת כל תמונה, שימור

 
 לתוכן חזרה    סלקציה

אילו משאבים מצדיקים זאת אומרת, , צריכה להינקט בעניין סלקציה, החלטת מפתח התחלתית
, אחדים לא צריכים להישמר בכלל. לא כל המשאבים יכולים או צריכים להיות משומרים לנצח. שימור

ה היעדר בחיר, באוספים מסורתיים. ם שימור לזמן מוגדר ואחרים צריכים זאת לנצחיאחדים צריכ
לכן החלטות כאלה . אך כך יקרה בסביבה דיגיטלית, אין פירושה בהכרח שהפריט יאבד, לשימור
לערב את היוצרים בהחלטת , מומלץ ככל האפשר", נולדו דיגיטלייםש" םפריטישל במקרה . חיוניות

או , יש לנקוט החלטה על איזו גרסה היא הטובה ביניהן לשימור, במקרה של גרסות מרובות. הבחירה
עשוי להיות , בניגוד לניסיון להציל כל שינוי, משאבים דינמי דגימת. ראויות לשימור, שמא יותר מאחת

לכוון משאבים לשימור הנכסים  תעוזר, בהקדם האפשרי, נקיטת החלטות כזו. האופציה המעשית
למשל טכנולוגיית , יש לבחור באסטרטגיה טכנית מתאימה, מרגע שהבחירה נעשתה. היקרים ביותר

 .או ניוד נתונים, טכנולוגיית העתקה, שימור

 
 

 חזרה לתוכן       שימור טכנולוגיה
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במידת האפשר גם )שימור תוכנת האוריגינל כרוכה בהיא . סיכון גבוה מאד ה בעלתזוהי אסטרטגי
אחזקת מערכת ההפעלה שימור וכרוכה בהיא גם . ליצירה וגישה של התוכנה הששימש( חומרה

כך שיהיו לו הכישורים , ולהמשיך לאמן סגל, עליהן יש להריץ את המקור, והחומרה המקוריות
נראה שיהיה זה יקר . לא ניתן להעריך עלויות ארוכות טווח. הנחוצים לשמור את המערכת בפעולה

על אף (, שוביםחוץ מגדולים מאד בעלי אוספים ח)מדי ולא מעשי עבור מוסדות אינדיבידואליים 
חיסרון אסטרטגיה זו . לציוד כזה יכול להילקח בחשבון" מאגר"ששיתוף פעולה בין מוסדי להחזיק 

הנמצא במרחק מהחומר ", מאגר"וציוד ה, תוכנה וחומרה תתבלינה במשך הזמן, כולל התיישנות
ציה שימור טכנולוגיה אינו באמת אופ. יעשה את הגישה קשה למשתמשים מקומיים, הדיגיטלי

 .למוסדות קטנים מקומיים

 
 

 חזרה לתוכן        חיקוי טכנולוגיה

להיות כיום נוטה . על מחשבי דור העתיד, לחיקוי מערכות שיצאו מכלל שימוש, מחייב פיתוח טכניקות
. תופיע ולוגית חדשהחייב להיעשות מחדש כל פעם שפלטפורמה טכנהיה זה גם י. יקר ומסובך טכנית

המוחזק , או כעל חומר חשוב גלובלית, כעל פתרון לשימור ארוך טווח על פתרון זהאפשר להביט לכן, 
שיקול נוסף הוא . היכן שחיקוי יכול להתבצע על בסיס פחות או יותר קבוע, במוסדות לאומיים גדולים

 (.זכויותסוגיות של ו יותמשפט וגיותבסהנחיות  ראה)יוצרים של תוכנה דורשים פנייה  -שנושאי זכויות

 
 חזרה לתוכן          ניוד נתונים

לשמור זאת מאוחסן בצורה , כך , ועל ידיתוכנה לדור חדש יותר/מחייב העתקת הנתונים מדור חומרה
על , שוטה והנפוצה ביותרזו בודאי השיטה הפ. ששומרת על קצב אחד עם שינויי טכנולוגיה, מעודכנת

את התוכן האינטלקטואלי  תמשמר השיטה. אף האפשרות של אובדן או שינוי נתונים בתהליך הניוד
הרי ששימור , אם הם חשובים. מאפיינים והופעה מקוריים תאך מאבד, של הנתונים המקוריים

קריטי של אסטרטגיית  הנה חלק ָדטה-קליטה של ֶמָטה. יכולים להיות מופעלים, טכנולוגיה או חיקוי
כפי שבודאי , אם שינוי או אבדן הפעלה כלשהם קורים ,ניוד כדי להבטיח שימוש מתמשך של המקור

חומרה וניהול , תיאור דרישות התוכנה –דטה -שימור מטה, במקרה זה. עקב ניוד מוגזם, יקרה

 . יספק מידע חיוני –החומר הדיגיטלי 
 

או עותק אחד של אמצעים " ֶסט"תהליך של העתקת נתונים מזהו ה. קשור עם ניוד, רענון נתונים
שעוזר לשמור את הנתונים במצב טוב עד שהם מנוידים לאמצעים , דיגיטליים למשנהו מאותו סוג

 .חדשים
 

עם מקורות . כלומר פורמט אנלוגי, דור ישןמהיתכן שיש לקחת בחשבון גם העתקת נתונים לאמצעי 
ורות אשר קמלשמר ניתן גם . הגיוני כמובן לשמר את האוריגינלים ,שסופרתו מאוריגינלים אנלוגיים

מתאים למספר  הדבראך . מיקרופילם או דיסק ניקל, בפורמט אנלוגי כמו נייר עמיד", נולדו דיגיטליים"
ירידה וכדומה, שם הולם אתרי רשת בגדילה , ואינו כמו תדפיס מסמך דיגיטלי, מוגבל של מקרים

 .ת השימוש של המקורותתפחית את יכול, בתפקוד
 

תצוגות . היא שימור תצלומי מסך של מערכות, אשר עשויה להילקח בחשבון ,אפשרות אחרת
מספק את תיעוד  הדבר"(. נולדו דיגיטליות"במיוחד כאלו ש)או עבודות יצירתיות , וירוטואליות

 .טווח -הנראה מתאים לשימור ארוך, המערכת בצורה של קובץ תמונה דיגיטלית
 

 חזרה לתוכן       )ראה גם הנחיות בנושא אבטחה(ריות מקו
אין . בחירת אסטרטגית השימור תושפע גם מהשאלה כמה מקורי הפריט המשומר אמור להיות

אך כללית פירושו שהעותק המשומר חייב להיות דומה ככל , הגדרה כללית מוסכמת על אותנטיות
. לאובייקטים חייבים להשתמר כדי לעזור לאינטרפרטציה מסמכיםושהקשרים בין , יגינלהאפשר לאור

בחינת היחסים בין  ל ידיע אחר דרך קבלת החלטותאפשרי לדוגמא לעקוב , בתיעודים אנלוגיים
יכולת זו , היסטוריונים מודאגים שעם התפשטות תיעודים הזמינים רק בפורמט דיגיטלי; המסמכים

 .רות הבאיםתאבד עבור הדו
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על אף שעותקים יכולים להיעשות כדי למנוע , המקור בדרך כללפריט משומר הנו , בעולם האנלוגי
כיוון שאין שום , הפריט המשומר יהיה עותק מסוג כלשהו, בעולם הדיגיטלי'.  ממנו נזק בעת טיפול וכו

זה יהיה נתון לשינוים במשך הזמן עותק , כיוון שהוא תלוי בטכנולוגיה לאפשרות גישה. מוצר פיזי
תישמר עמו כדי " דטה-מטה"לכן זה חיוני ש. רבים כדי להבטיח נגישות אליו גם בטכנולוגיות חדשות

לויכוח על האתגרים המוצבים על ידי . ואידיאלית זה ייווצר יחד עם המידע, לקבוע את מקוריותו

 .Integrity and authenticity of digital cultural heritage objects ראה, אותנטיות ושימור
Digicult Thematic Issue 1, August 2002 [6.] 

 
 חזרה לתוכן   )ראה גם הנחיות בנושא דיגיטציה( אחסנה

ה חסנאשימוש מתמשך ידרוש קבצים ב הספקת. תהיינה דרושות מקוון ולא מקווןאסטרטגיות לאחסון 
כיוון שהם פחות , בצורה לא מקוונתמאוחסנים אופטימלית ( מאסטר)קבצי אב . על השרתים מקוונת

כן  הנה חשובה גם, חסנת אובייקטים אנלוגיים מקוריים או טקסטים של מקורא. נגישים תדיר
 .וקישורים צריכים להיעשות אליהם

 

 ועוד בגרסות שונות של תיעוד" יבולגן"ל האחסון קל להגיע למצב שבו חל -ה מקוונתחסנא 
 :שימושי להחזיק תוכנית אשר היהי. מקורות מיותרים

o  אילו מקורות יהיו נגישים מבהירה( באופן מקוון, כמעט מקווןnearline )ולא מקוון. 
o  באופן מקווןמציבה זמנים לסילוק קטגוריות מסוימות של חומר מאחסון. 
o מקווןן מציבה זמנים לסקירת אחסו. 

 בכל אופן      . המדיהחייבת לקחת בחשבון את בעיית התדרדרות מצב  ה לא מקוונתחסנא
חומרה הרוב אמצעי האחסון יחיו יותר מ, בהשוואה לדוגמא עם נייר, למרות רגישותם

אמצעי אחסון עברו מכרטיסים , השנה האחרונות 30במשך . הנדרשות לשימוש בהםתוכנה הו

 (לַאחֵזר)אך הטכנולוגיה לשלוף . קומפקט דיסקיםדיסקטים ו, קלטות דרך  DVD -מנוקבים ל
     -חסנה אינה יכולה להיות פעםאלכן . קשה להשגה, נתונים המאוחסנים באמצעים ישנים

 :נקודות לשיקול כוללות. מתמשך ממשטראלא חייבת להיות חלק , הצרכים -לכל -אחת
o ו את אורך החיים של אמצעי אחסון       תנאים סביבתיים טובים יגדיל; תנאים סביבתיים

נחשבות , תנודות גדולות בטמפרטורה ולחות. דיגיטליים ויעזרו למנוע נזק לנתונים
 .אף אם האחרונות סוטות במעט מהרצוי, כללית למזיקות יותר מאשר כאלה קבועות

ransportation and maintenance of media for use in Storage, t BS 4783
data processing and information storage [ 7מכילה הנחיות.] 

o הניתנים להשגה, מומלץ לבחור את הטובים ביותר מהללו; אמצעים ארכיביים.         

.        DLT -ו,  CD-R   ,DVD-R   ,DATיים הכולל יש מגוון זמין של אמצעי אחסון דיגיטל

 WORM (Write Once Readתמונות דיגיטליות חייבות להיות משומרות בכונני  
Many  )כתוב על הכתובאשר מאפשרים לקבצים להיסקר לעתים תכופות מבלי ל .

(Technical Advisory Service for Images) ITAS  נותן יעוץ עלR-CD  ועל-DVD
R ]8[ .ה-BSI ( Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik )

 .]9[לאמצעים ארכיביים  טנדרטיםהגרמני נותן יעוץ על ס
o לפחות שני עותקים ארכיביים צריכים להיעשות ולהיות מאוחסנים; עותקים ארכיביים        

. יש ליצור עותקים כפולים באמצעי אחסון שונים, אם אפשר. במקומות נפרדים
זרו להגן על עי, ל ספקים שוניםאו נרכשים אצ/עותקים מופקים בתכנות שונות ו

 .הנתונים מאבדן עקב שיבושי תוכנה או וירוסים
o שימושי לרענן תוכנה או להעביר עותקי ארכיון לאמצעים חדשים        ; רענון אמצעים

 : למשל. בזמנים נקובים
 תוך מינימום הזמן הנקוב על ידי הספק לתוחלת חיי האמצעים. 
 כאשר מתקן אחסון חדש מותקן. 
 זמנית ", שגיאות"איכות חושפת במקור הנתונים הודעת  בקרתר בדיקת כאש

 . או  משמעותית
o  איכות המחייב בקרתבחשבון הליך  יש לקחת; איכותבקרת: 

 יכולת קריאהל בדיקה תקופתית של כל האמצעים. 

http://www.bsi-global.com/index.xalter
http://www.tasi.ac.uk/advice/delivering/cdr-dvdr.html
http://www.bsi.de/gshb/english/s/s04169.html
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  שימוש ב- bit/byte עם האוריגינלים כדי  , בדיקה אחרות -או בהשוואות בנות    
 .וריות והאמינות של הפריטים לאחר רענון האמצעיםלהבטיח את המק

 הקלטת כל הפעולות. 
 

 חזרה לתוכן         שימור

מבטיחות שמירה והישרדות של  רך כללהוא המונח השגור לפעילויות שבדאחסנה , בעולם האנלוגי
ההיבט  שימור הינוו'( סביבה מבוקרת וכו, ברהאבטחת אריזה בזמן הע, על ידי טיפול זהיר)מקורות 

בשדה . כגון תיקון או שחזור, המיוחד של פעולות אלה אשר מפעילות התערבות פעילה באובייקט
ידרשו רק שימור פעיל אמצעי אם כי , המונח שימור חוזר לעתים יותר תכופות, המקורות הדיגיטליים

 לדוגמא. מתוקנים אמצעים כלשהם שניזוקו והיכולים להיות לפעמים,

 
 חזרה לתוכן   פרוצדורות שיקום לאחר אסון וניהול סיכונים

 : היא צריכה לקחת בחשבון דברים כמו. תמיד הגיוני להחזיק תכנית למקרי אסון

 רתםיצי מייד אחרי רכישתם או, של כל המקורות הדיגיטליים החשובים ארכיון רת עותקיייצ  . 

 שימוש באמצעים ופורמטים סטנדרטיים של אחסון. 

 באזורים של סכנת אסון טבע כגון שטפונות; באתר ומחוצה לו, אחסנת עותקים ארכיוניים ,
 .עותקים שמחוץ לאתר חייבים להיות מאוחסנים במרחק בטחון ממנו

 שכל הצוות יהיה מאומן לפעולה בשעת אסון דאגה. 

 מדיניות ניהול אסון החזקת. ERPANET 10[פרסמה ערכת תקשורת למקרי אסון[ . 

 
 

 חזרה לתוכן          פורמטים
 ראה.  )לצורך יצירה בכלליות דומות לאלו הנדרשותהנן , הדרישות מפורמט קובץ לצורך ארכיוני

 :לכך עדיף אי(. הנחיות על דיגיטציה

 כדי לשמור מפני התיישנות ייחודיבפורמט  להשתמש בפורמט קובץ תקן פתוח מאשר. 

  דטה-ֶמָטה בשיבוץלהשתמש בפורמט קובץ היכול לתמוך. 

 ללא אבדות שימוש בפורמט ; כדי לשמור מפני אבדן נתונים , לא להשתמש בשום דחיסה

( lossless ) כמו  (Tagged Image File Format)TIFF ]11[יש לחץ ניכר אם אך , הנו עדיף

 .יכול לספק פורמט חלופי PNG ]12[ פורמט קובץ ,האחסון מקוםעל 
 

(, שירותי מולטימדיה בנושאגם הנחיות אהר)ויזואליים -אותם חוקים תקפים לשימור פורמטים אודיו
רוב הפקת הטלוויזיה נעשית כיום בפורמטים . אתגרים עצומיםמציבים אך אמצעי שידור דיגיטליים 

חברות . וצרי התכניות באסטרטגית השימורחובה לערב את עושי התכניות ועיתונאים י. דיגיטליים

ר ומיעובדות על אסטרטגיות לש]Netherlands Institute for Sound and Vision ]13טלוויזיה כמו  
 .בדרכים אותנטיות, מאות אלפי שעות חומר שידור

 

ERPANET 14[  מציעה לשם שימור את פורמֶטי הקובץ הבאים[: 

 מסמכי טקסט:ASCIIplain  ]15[ ,]16[PDF ,]17[XML ,TIFF [11.] 

 סמכי תמונהמ :TIFF [11 ,]JPEG2000 [18.] 

 ויזואליים-מסמכים אודיו :WAV [19 ,]BWF [20 ,]MPEG [21.] 
 

מידע אודותם נאסף במשרדי רישום פורמט קובץ כמו זה , בגלל המספר והמגוון של פורמטים זמינים

אזוריות , לחפש יעוץ מאגודות מקצועיותמוסדות מקומיים עלולים להצטרך PRONOM [22 .],  הבריטי
 .שאחת מהן תתאים לדרישותיו , או לאומיות

 
 חזרה לתוכן   )ראה גם באחסון( מדיה

מגוון של אמצעי . מומלץ לבחור את אמצעי הארכיון הטובים ביותר האפשריים, כפי שכבר הוזכר

תמונות דיגיטליות צריכות להיות .  DLT -ו  CD-R,  DVD-R,  DATוכולל   ,הנו זמין, אחסון דיגיטליים

 TASI.  כתוב על הכתובהמאפשרים לקבצים להיסקר בתכיפות בלי ל, WORMכונני    משומרות על

 [.8]מספקת יעוץ 

http://www.itu.int/itudoc/itu-t/com16/tiff-fx/docs/tiff6.pdf
http://www.itu.int/itudoc/itu-t/com16/tiff-fx/docs/tiff6.pdf
http://www.libpng.org/pub/png/
http://www.libpng.org/pub/png/
http://www.asciitable.com/
http://www.adobe.com/products/acrobat/adobepdf.html
http://www.adobe.com/products/acrobat/adobepdf.html
http://www.adobe.com/products/acrobat/adobepdf.html
http://www.w3.org/XML/
http://www.w3.org/XML/
http://www.w3.org/XML/
http://www.itu.int/itudoc/itu-t/com16/tiff-fx/docs/tiff6.pdf
http://www.itu.int/itudoc/itu-t/com16/tiff-fx/docs/tiff6.pdf
http://www.jpeg.org/jpeg2000/
http://www.microsoft.com/
http://www.sr.se/utveckling/tu/bwf/
http://www.mpeg.org/MPEG/index.html
http://www.nationalarchives.gov.uk/pronom/
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  חזרה לתוכן    )ראה גם הנחיות בנושא דיגיטציה( סטנדרטים

כיוון שאינם קשורים . רצוי להיצמד לתקנים פתוחים כאשר מכניסים לארכיונים מקורות דיגיטליים
ישנם תקנים להיבטים . הם עוזרים לשמור נגד סכנת התיישנות טכנולוגית, חומרה ספציפיות/לתוכנה

 כוללות, דוגמאות מספר. שונים של אחסון מידע דיגיטלי

 :תקני עבודה הדדית המאפשרים תקשורת בין מערכות שונות. דוגמאות כוללותISO  

 Information retrieval (Z39.50) --Information and documentation  :199823950
tion service definition and protocol specificationApplica - [23ו ]-CIMI 

(Consortium for the Computer Interchange of Museum Information )Profile: 
Z39.50 Application Profile for Cultural Heritage Information 24].] 

 אלו מגדירים  -(בנושא תיאור משאבים וגילוי ואיחזור גם הנחיות ראה)קני קידוד מקורות ת
מאפשרת לנתונים תאימות , לסוג תקן זה היצמדות. פורמטים לסוגים שונים של מידע דיגיטלי

 :דוגמאות הכוללות סטנדרטים עבור. בטווח  רחב של מערכות

o  פורמטי ציאור דף כגוןPostScript [25 , ]PDF [16,] 

o פורמטים גרפיים לדוגמאTIFF [11 ,]GIF [26,] 
o  פורמטי מבנה מידע כגוןStandard Generalized Markup Language (SGML )

[27 ,]XML (17,) 
o  פורמטים להעברת תמונות ואודיו, כגוןWAV [19 ,]BWF [20 ,]MPEG [21] 

 דרך  יםמספק -בנושא תיאור משאבים וגילוי ואיחזור(  גם הנחיות תקני זיהוי משאבים )ראה
כדי להבטיח גישה אמינה וארוכת טווח למקורות כל עוד , לזיהוי ייחודי של  מקורות דיגיטליים

 URLs(Uniform Resource .אפילו כאשר מיקומם משתנה, הם זמינים באינטרנט
Locatorsת ( יכולים להשתנות. דוגמאות למאפינים קבועים כוללוURN (Universal 

Resource Names[ )29 ,]PURL (Persistent Uniform Resource Locators )]30[ ,

Handles [31ו ,]-ARK )Archival Resource Keys( [32.] 
 אלו יכולים להקל על גילוי  -בנושא גילוי ואיחזור(  גם הנחיות תקני תיאור מקורות )ראה

[. ישנה גם קבוצת מקורות 34] Dublin Core-[ ו33]  AACR2:דוגמאות כוללות. מקורות יעיל

-[ ו35] Readable Cataloguing)-(MachineMARCדטה, כגון -המתייחסת לתחביר מטה

EAD ) Encoded Archival Description([36ה .]-W3C [37 ] ,מעורב באופן שוטף בפיתוח 

RDF (Description Framework Resource[ )38 ] בקיום אשר תספק את התשתית לתמוך

    Dublin Core -המהם ", ְסֶכמות"דטה או -שונים של מטה" סטים"הרבה במקביל של 
 .יהווה דוגמא אחת

 אליוגישה דיגטלי ו של מידעטווח  -שימור ארוךעוסקים בהללו  -תקני גניזת נתונים ארכיונית .

: OAIS (Open Archival Information System( )721:2003ISO 14  -מודל ההתייחסות
( הינו מודל התייחסות--מערכת מידע ארכיוני פתוחה--נתוני חלל ומערכות העברת מידע

 [.39דוגמא ]
 פרוצדורות , ע אסטרטגיות ניהול הקלטותוצית הדרכה על ביללו מספקה -תקני ניהול ַהקָלטות

-[ ו40] ניהול הקלטות –מידע ותיעוד  ISO 15489  הדוגמאות העיקריות הן. ויישומים בפועל

1:2004-ISO/TS 23081 חלק  -דטה להקלטות-מטה -תהליכי ניהול הקלטות -מידע ותיעוד

 [.41] עקרונות; 1
 

ט בפורמֶטי  קבצים  ובאמצעים שימוש פשו. כמו כן מומלץ להיצמד לפורמטים והאמצעים הסטנדרטיים

 Digital-כמו גם הTASI [42  ]  -ה. יקדם את הבטחת הבטיחות לאוספים דיגיטליים, תקניים
Preservation Coalition [43 ]ערך על שני הנושאים -נותנים יעוץ רב(, קואליציית שימור דיגיטלי

הגרמני נותן הנחיות על סטנדרטים לאמצעים ארכיוניים   BSI -ה. ההנחיות על דיגיטציה וראה גם את

[9 .] 
 

InterPARES  [44 ,]:דיגיטלית כוללים ארכיוןם לעבודת העובדים על סטנדרטי שוניםפרוייקטים 

Project Prism [45 ,] DAVID [46ו ]-VERS [47.] 
 

http://www.iso.org/iso/en/CatalogueDetailPage.CatalogueDetail?CSNUMBER=27446
http://www.iso.org/iso/en/CatalogueDetailPage.CatalogueDetail?CSNUMBER=27446
http://www.cimi.org/old_site/downloads/ProfileFinalMar98/cimiprofile1.htm#Foreward
http://www.adobe.com/products/postscript/main.html
http://www.adobe.com/products/acrobat/adobepdf.html
http://www.itu.int/itudoc/itu-t/com16/tiff-fx/docs/tiff6.pdf
http://astronomy.swin.edu.au/~pbourke/dataformats/gif/
http://www.iso.org/iso/en/CatalogueDetailPage.CatalogueDetail?CSNUMBER=16387
http://www.w3.org/XML/
http://www.microsoft.com/
http://www.sr.se/utveckling/tu/bwf/
http://www.mpeg.org/MPEG/index.html
http://www.lib.helsinki.fi/meta/URN-help.html
http://purl.oclc.org/
http://www.handle.net/introduction.html
http://www.cdlib.org/inside/diglib/ark/
http://www.aacr2.org/
http://dublincore.org/
http://www.loc.gov/marc/index.html
http://www.loc.gov/marc/index.html
http://www.loc.gov/ead/
http://www.w3.org/
http://www.w3.org/RDF/
http://ssdoo.gsfc.nasa.gov/nost/isoas/
http://www.iso.org/iso/en/CatalogueDetailPage.CatalogueDetail?CSNUMBER=24683&ICS1=49&ICS2=140&ICS3=
http://www.iso.org/iso/en/CatalogueDetailPage.CatalogueDetail?CSNUMBER=31908&ICS1=1&ICS2=140&ICS3=20
http://www.iso.org/iso/en/CatalogueDetailPage.CatalogueDetail?CSNUMBER=36627&ICS1=1&ICS2=140&ICS3=20
http://www.dpconline.org/graphics/medfor/media.html
http://www.dpconline.org/graphics/medfor/media.html
http://www.dpconline.org/graphics/medfor/media.html
http://www.interpares.org/
http://www.prism.cornell.edu/Default.htm
http://www.antwerpen.be/david/website/default.htm
http://www.antwerpen.be/david/website/default.htm
http://www.prov.vic.gov.au/vers/standards/pros9907/99-7-2s2.htm
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הוקם על ידי הספריות הלאומיות [ , 48]ימור האינטרנט  הבינלאומי לשקונסורציום ה  ,2003בשנת  
ב "בריטניה וארה, שבדיה, נורבגיה, איטליה, איסלנד, צרפת, פינלנד, דנמרק, קנדה, של אוסטרליה

, הוא מתכוון לפתח כלים נפוצים ,כדי לעשות זאת .במטרה לשמר תוכן אינטרנטי לדורות הבאים
 .קבוצות עבודה הוקמו כדי לבצע את הללו. טכניקות ותקנים

 
 חזרה לתוכן     )domain (ארכיבאות רשת ודומיין

מציב אתגרים מיוחדים למיזמים המכוונים , וטבעה הדינמי והחולף ההתרחבות המתמדת של הרשת
, נורבגיה, זילנד -ניו, מדינות מספר וביניהן קנדה. אחסן ולעשות אותה נגישה לטווח ארוךל, לקלוט

ספריות לאומיות . חוקי לפרסומים דיגיטלייםהשימור הובריטניה יזמו חקיקה להרחבת , פ "דרא
שבדיה , נורבגיה, הולנד, ליטא, גרמניה, צרפת, פינלנד, דנמרק, כיה'צ, באוסטריה לדוגמאאחדות 

 :לדוגמא ,מגוון גישות ןבנקט, מתחילות להקים ארכיבי רשת אתרים לאומיים, טניהוברי

 משתנים או כלומר מקורות שאינם; עבודת ארכיב סלקטיבית של מקורות אתרים סטטיים      
על בסיס       בארכיוניםמאוחסנים , אינם כוללים אלמנטים דינמיים ואינטראקטיביים

 . נן המייצגות הראשיות של גישה זוה, קנדה ויפן, דנמרק. סלקטיבי

 אוסטרליה פועלת כך. עבודת ארכיב סלקטיבית של מקורות אתרים סטטיים או דינמיים. 

 "אוטומטית את כל יבול הרשת במדינה תוך שימוש " לאסוף"לנסות  , כלומר,כללי" איסוף
כבר אימצו  איסלנד ונורבגיה, פינלנד, שבדיה. ברובוטים קוצרים במינימום התערבות אנושית

 .גישה זו

 הספרייה הלאומית הצרפתית מנסה לתכנת . צירוף של הגישה הסלקטיבית עם זו הכוללנית
 .רובוט לעבודת ארכיב גם סלקטיבית וגם כוללנית של מקורות הנראים בעלי ערך מחקרי

 הספרייה הלאומית . לים מסחריים"עבודת ארכיב המבוססת על הסכמי שיתוף פעולה עם מו

לים "פיתחה תשתית טכנית ויחסים ארגוניים עם מו(, Koninklijke Bibliotheek)  של הולנד

, לשמר, בארכיוןלאחסן ,  Blackwell Publishing -ו Elsevier Scienceכולל  , מסחריים
הספרייה הלאומית . ל"ולספק גישה מוגבלת לכל הפלט הדיגיטלי של המפרסמים הנ

הנמצאים מחוץ ", רשת עמוקה" מאגרילים על "הצרפתית גם הכירה בצורך לעבוד עם מו
 .להישג יד של גולשים ומכילים כמות גדולה של תוכן אתרים עשיר

 
רשימת ארגונים שהוציאו מיזמי . פעילות ארכיבית רבה של אתרים נמצאת עדיין בשלב ניסיוני

של    Internet Archiveהאתר Line Archive-Austrian On  [49 .]כלולה באתר , וניסויים" פיילוט"

גם הם כוללים מידע על  [,50] תהאוסטרליהספריה הלאומית ואתר ( יםקישורראה ב)ב "ארה

 UK Web Archiving  הוא 2004ביוני , פרוייקט בריטי שהוחל לא מכבר. פרוייקטים נוספים
 Consortium /http://www.webarchive.org.uk (ראה קישורים ) מצע העובד על פרוייקט פיתוח

 (PANDAS PANDORA-ל רשת האתרים הבריטית ומשתמש בשארכיב סלקטיבית  בחן לעבודתמ
Digital Archiving System )שפותחה על ידי Preserving and Accessing)  PANDORA

Networked Documentary Resources of Australia) (ראה קישורים )ללימוד מעשי .  רליתהאוסט

  .Day, Michael: Collecting and preserving the World Wide Web. 2003:  ראה, מפורט

[51.] 

 
 חזרה לתוכן        השלכות על איוש

הסגל יזדקקו לעדכון מתמיד ומידה מסוימת של למידה כישורי , בגלל השינויים המהירים בטכנולוגיה
הצוות עשוי . תהווה את הגישה המעשית ביותר כאשר תוכנה וחומרה חדשות תרכשנה, על ידי עשייה

שיתוף . ממחלקות טכנולוגיות המידעלהזדקק לעבוד עם צוות ממחלקות אחרות כמו למשל כזה 
 .וי להיות דרך טובה כדי לחלוק בכישוריםעש, פעולה עם מוסדות אחרים כולל השאלות לעבודה

 
 חזרה לתוכן       השלכות משפטיות ומנהליות

כדי להבטיח את הנחתם , מסמכים והקלטות דיגיטליים דורשים ניהול באותה דרך כמקורות דיגיטליים
מערכת ניהול . דרישה על פימשם באותה רמה של אחסון בזמנים מפורטים ואת יכולתם להישלף 

 (.ותוכן טקסטניהול  להנחיות ע אהר)מומלצת , הקלטות אלקטרונית
 

http://www.ifs.tuwien.ac.at/~aola/links/WebArchiving.html
http://www.archive.org/about/about.php
http://www.webarchive.org.uk/
http://pandora.nla.gov.au/
http://pandora.nla.gov.au/
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, המעניקה לאנשים את הזכות לראות מידע מכל תאריך', חופש המידע'למדינות רבות יש חקיקת 
עשויים  גופים ציבוריים. יותר להיות אפילו נחוצות, וגורמת לנהלים ופרוצדורות של ניהול הקלטות טוב

, אך בקשות פרטיות למידע אחר .המדינה לפרסם סוגי מידע מסוימים ל ידילהיות מחויבים  ע

הנו , שימור דיגיטלי, לאור חקיקה זו(. יום 20, בבריטניה)תצטרכנה להיות נדונות תוך פרק זמן קצר 
עשה חשוב מאד וחייב להיות מנוהל בתשומת לב להבטיח כך שכל סילוק או שינוי בהקלטות יי

 (.זכויותסוגיות משפטיות וסוגיות של ראה הנחיות על . )במסגרת החוק
 

סוגיות משפטיות ראה הנחיות על )נושאי זכויות חייבים להיות מטופלים לפני הכנת עותקים לשימור 
 (.זכויותוסוגיות של 

 

 חזרה לתוכן  אג'נדה לעתיד 

 
אם לא ייעשה מאמץ . נוצר בפורמט דיגיטלי, כולל מידע ממשלתי ומחקר אקדמי, יותר ויותר מידע

. אנו נאבד הרבה ממורשתנו ומנכסינו האינטלקטואליים, טווח-משמעותי בהבטחת שימור וגישה ארוכי
 .כדי לטפל בנושא זה, ומימוןבינלאומיות , דרושים כאן אסטרטגיות לאומיות

 
וכל , הרי הגידול בשירותים דיגיטליים יואט, ימור תפעלנהללא בטחון שאסטרטגיות ש, כן כמו

 .יאבדו, החברתיים והחינוכיים ממנו, היתרונות הכלכליים
 

ומימון כדי לאפשר הקמת ספריות  החקיקהקושרות  תוממשלות צריכות לבסס אסטרטגיות לאומי
 .כמו גם חומר מסורתי, וארכיונים לאומיים שיאספו מקורות דיגיטליים

 
 . צריכים להרשות עשיית עותקים לשימור, ורישוי כויות יוצריםזחוקי 

 
מחקר . ערך שינויי טכנולוגיה עלולים להפכו לחסר; בכמה תשומת לב יאחסנו חומר דיגיטלי, לא משנה

ששיקולי שימור , האידיאלי הוא. על אסטרטגיות שימור חייב להתקדם במהירות שינויי הטכנולוגיה
 .צעים ופורמטים חדשיםיתקדמו במקביל ליצירת אמ

 
, ספריות וארכיונים צריכים להקצות תקציבים ולהפעיל את מומחיותם לשימור חומר דיגיטלי, מוזיאונים

, הם חייבים להיות מעורבים בתהליך, בכל אופן. ממש כפי שהיו עושים בנוגע לחומרים מסורתיים
. שות כרגיל הרבה אחרי יצירתםיכולה להיע, שמירה על מקורות אנלוגיים. בשלב מוקדם ככל האפשר

דרוש כדי להבטיח , שיתוף פעולה עם ממציאים וכותבים. אך זה אינו ישים על מקורות דיגיטליים
 .לא תחסר, בה פעולה צריכה להינקט, שמשבצת הזמן הקטנה

 
טכניקה המבטיחה שהקלטות אלקטרוניות תשארנה נגישות ) מחקר כמו על שימור אובייקטים מתמיד

על תכנית כזאת . באופן שאינן תלויות בחומרה ותוכנה ספציפיות', מגדירות עצמן'עשייתן כבאמצעות 

עשוי לצאת לבסוף (, ERA  הרישומים האלקטרוניב ובמנהל "עובדים בארכיבים הלאומיים של ארה

 [. 52]ת שתשרוד מאות שנים לאור עם מערכ
 

דרושים , ל"בינ, החלפה -ופורמטים ברי, דטה-מטה, סטרוקטורות מוגדרות מראש, תקנים וִמפָרטים
    .להבטיח אפשרות שיתוף פעולה כללי ושימוש ארוך טווח
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http://www.dlib.org/dlib/february01/thibodeau/02thibodeau.html
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 חזרה לתוכן  קישורים 

 

 בינלאומי

International Internet Preservation Consortium 
צרפת, איסלנד, איטליה, נורווגיה, שוודיה,  הספריות הלאומיות של אוסטריה, קנדה, דנמרק, פינלנד,

משתפים פעולה למציאת  (USA)וארכיב האינטרנט   (USA)(, ספרית הקונגרסUK)הספריה הבריטית 

, Deep Webדרכים לאיסוף ושימור אינטרנט גלובלי. הם עורכים מחקר בבעיות מאתגרות כגון חיפוש 
למצלמות רשת, מדיה אינטרקטיבית וחומרים  לדוגמא עיתונים אינטרנטיים, הזרמת מדיה, מסמכים

 אלקטרונים מכל סוגים שמאוחסנים בבסיסי נתונים. 

http://netpreserve.org/about/mission.php  
 

 (Safeguarding European Photographic Images for Access) SEPIA 
 ממומן על ידי האיחוד האירופי לעריכת מחקר הממוקד בשימור דיגיטלי של חומרי תמונות.פרויקט ש

http://www.knaw.nl/ecpa/sepia/workinggroups/wp4/digitisation.html  
 

 ארמניה

Gladzor Management University 
שימור של תוכן דיגיטלי, כולל מערכות להספקת שימור ארוך טווח )אחסון ארכיוני(, תמיכה 
בשאילתות משתמשים, ופרסום תוכן בדרכים חדשות, לדוגמא, לפי דרישה, בהתאם למשתמשים או 

  .:CD. www.gladzor.am//httpקבוצות אינדיבידואלים, ויצירת סדרות 
 

 אוסטרליה

National Library of Australia 

PANDORA  Preserving and Accessing Networked Documentary Resources of) 
Australia.ארכיון סלקטיבי, נגיש לציבור בחינם דרך האינטרנט .) 

http://pandora.nla.gov.au/index.html/  
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http://netpreserve.org/about/mission.php
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 אוסטריה

(AOLA) Austrian On-Line Archive 

 IFS)ומחלקת טכנולוגית התוכנה ) OeNB)פרויקט, שיזמו הספריה האוסטרית הלאומית )
באוניברסיטה הטכנית של וינה, לבנית ארכיון אתרי אינטרנט אוסטריים. מסמכים יקצרו בפרקי זמן 

 מצב של אתרי אינטרנט אוסטריים.קצובים על מנת לייצר תמונת 

http://www.ifs.tuwien.ac.at/~aola/  
 

 קרואטיה

Digital Local History Collection  at Slavonski Brod City Library 
טוריה מקומית בספריה מטרתו המרכזית של פרויקט ניסיוני זה היתה לתרום לשימור של אוסף היס

 Greenstone Digital Library. משתמש בתוכנת Slavonski Brodהעירונית של 

(http://www.greenstone.org.ובתוכנת קוד פתוח ) 

http://www.gksb.hr/gsdl/cgi-bin/library.exe?a=p&p=about&c=brod&l=hr&w=iso-
8859-2 
 

Teuta 
מספר מאגרי נתונים משולבים בתחום מורשת התרבות, מכילים רשימת מצאי של מונומנטים, בניינים 

ספים דיגיטלים של תמונות היסטורים ואתרים בקרואטיה. הנתונים כוללים תיעוד מתאים ומלווים או
כך שמתאפשר שימור והגנה מירבים. יכולת עבודה הדדית הובטחה על ידי שימוש בסטנדרטים 
ומדריכים בינלאומים. כרגע, המשתמשים העיקריים הנם אנשי מקצוע בתחום מורשת התרבות, אבל 

 אגר הנתוניםבקרוב המאגרים יהיו זמינים באינטרנט לציבור הרחב. תערך גם אינטגרציה עם מ

BREUH  רשומות השיחזור הקרואטיות של אמנות ומונומנטים( המנוהל על ידי מוסד הרסטורציה(

 (.z.hr-r-http://www.h/הקרואטי )
 

 הרפובליקה הצ'כית

WebArchiv 

והפקולטה  IT Centreם פרויקט שמודרך על ידי הספריה הלאומית של הרפובליקה הצ'כית בשיתוף ע
לאינפורמטיקה באוניברסיטת מזריק בברנו, ובתמיכה כספית ממשרד התרבות. מטרת הפרויקט 
לקטלג פירסומים מקוונים, לשלב רישומים אלו בבסיס הנתונים של הביביליוגרפיה הלאומית הצ'כית, 

 ולאחסן את הפירסומים במאגר במטרה להבטיח גישה ארוכת טווח אליהם.

 e.html-http://www.webarchiv.cz/index 
 

 דנמרק

Netarchive.dk 
הפרויקט הניסוי השיתופי, שכולל את הספריה המלכותית, הספריה הלאומית ואקדמית והמרכז 

: איסוף "תמונת למחקר באינטרנט, נמצא כעת בשלב השני שלו. שלוש שיטות איסוף חומרים נבדקו
 מצב" אוטומטי, איסוף "סלקטיבי" ואיסוף "מבוסס אירוע". 

http://www.netarchive.dk/index-en.htm  
 

 פינלנד

SÄHKE-project 
 מתמקד בשימור ארוך טווח של חומרים המיוצר על ידי מערכות ניהול רשומות.

/http://www.narc.fi/sahke.  
 

 גרמניה

DEPOSIT.DDB.DE 

Die Deutsche Bibliothek  ,מאחסנת ועורכת דיגיטציה מחדש של פירסומים על שרת ארכיב זה
 אשר הינו חלק ממאגר לגישה ארכות טווח של פירסומים דיגטליים.

http://deposit.ddb.de/index_e.htm  
 

http://www.ifs.tuwien.ac.at/~aola/
http://www.greenstone.org/
http://www.gksb.hr/gsdl/cgi-bin/library.exe?a=p&p=about&c=brod&l=hr&w=iso-8859-2
http://www.gksb.hr/gsdl/cgi-bin/library.exe?a=p&p=about&c=brod&l=hr&w=iso-8859-2
http://www.h-r-z.hr/
http://www.webarchiv.cz/index-e.html
http://www.netarchive.dk/index-en.htm
http://www.narc.fi/sahke/
http://deposit.ddb.de/index_e.htm
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 מקדוניה

MAIIS - Macedonian Archival Integrated Information Systems 
חלק אחד מתוכנית הדיגיטציה מתמקד בשימור. המערכת לרגולציה אוטומטית של האטמוספרה 

ל האויר ומערכת מורכבת לרגולציה כוללת שלוש מערכות משנה: חימום וקירור, יבוש ולחלוח ש

 http://www.arhiv.gov.mk אוטומטית של האטמוספירה. 
 

 הולנד

Archipol project  
פרויקט ארחיפול כולל שמירה בארכיון של אתרי אינטרנט השייכים למפלגות פוליטיול בהולנד. מטרת 

 ארכיון הדיגטלי לזמין באופן מקוון.הפרויקט הנה להפוך את ה
http://www.archipol.nl/project/  
 

e-Depot 

Koninklijke Bibliotheek  הספריה הלאומית ההולנדית( פיתחה את(e-Depot ר על מנת לשמו
 חקר בשיטות להבטחת גישה ארוכת טווח.בארכיון פירסומים של מוציאים לאור הולנדיים ולעריכת מ

http://www.kb.nl/kb/resources/frameset_kb.html?/kb/pr/pers/pers2002/elsevier-
en.html  
 

 ניו זילנד

National Library of New Zealand  
 גנזך דיגטלי.

מרחיב את הרשאות הגניזה כך שיכסו חומר  2003חוק הספריה הלאומית של ניו זילנד משנת 
דיגיטלי. הגנזך הדיגיטלי של הספריה הלאומית יאסוף וישמר אוביקטים דיגיטלים מקוונים ושאינם 

מפקט דיסקים, דיסקים  לא מקוונים, כולל אתרי אינטרנט, יצירות מפורסמות, תמונות, וחומרים על קו

 http://www.natlib.govt.nz/ קשיחים וכדומה. 
 

 נורווגיה

(Digital Radio Archive) Digitalt radioarkiv 
פרויקט ארכיון הרדיו הדיגיטלי הנו מאמץ משותף של הספריה הלאומית של נורווגיה ותאגיד השידור 

שעות שידורי רדיו,  40,000, הכולל NRK( לדיגיטציה של ארכיון הרדיו ההיסטורי של NRKרווגי )הנו

 http://www.nb.no/html/radioarkiv_nordland.html במטרת שימור ארוך טווח. 
 

Paradigma Project 
הלאומית של נורווגיה לחקירת הדרכים לאיסוף ושימור המורשת התרבותית  פרויקט של הספריה

 http://www.nb.no/paradigma/eng_index.html הדיגיטלית של נורווגיה לדורות הבאים. 
 

 רוסיה

Project for Conservation of Unique Photo Documents and Broader Access to Original 
Sources of CSACPPD in St. Petersburg  

 פרויקט לשימור תמונות בארכיון המדינה המרכזי למסמכי קולנוע, תמונות ומסמכים פונוגרפים. 

http://www.photoarchive.spb.ru  
 

 סרביה

Realisation of multimedia databases for Historical Museum of Serbia - IMUS 
מאגר נתוני מולטימדיה )תמונות דיגיטליות, אנימציות, וידיאו קליפים וקטעי קול( שמכוון בעיקר 

 למומחי מוזיאונים ואנשים מקושרים, במטרה לספק מידע מורכב על פרוצדורות שימור ושיחזור.

http://www.nasasrbija.co.yu/esnaf/esnaf_3.htm  
 

 
 שוודיה

http://www.arhiv.gov.mk/
http://www.arhiv.gov.mk/
http://www.archipol.nl/project/
http://www.kb.nl/kb/resources/frameset_kb.html?/kb/pr/pers/pers2002/elsevier-en.html
http://www.kb.nl/kb/resources/frameset_kb.html?/kb/pr/pers/pers2002/elsevier-en.html
http://www.natlib.govt.nz/
http://www.natlib.govt.nz/
http://www.nb.no/html/radioarkiv_nordland.html
http://www.nb.no/html/radioarkiv_nordland.html
http://www.nb.no/paradigma/eng_index.html
http://www.nb.no/paradigma/eng_index.html
http://www.photoarchive.spb.ru/
http://www.nasasrbija.co.yu/esnaf/esnaf_3.htm
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Kulturarw3 
פרויקט של הספריה המלכותית )הספריה הלאומית של שוודיה(, ארכיון האינטרנט השוודי למסמכים 

סטטיים, כגון טקסטים  אלקטרוניים המכסה כתבי עת, מגזינים ועיתונים אלקטרוניים, מסמכים
 בארכיונים אלקטרוניים ומסמכים דינמיים כמו קישורים.

http://www.kb.se/kw3/ENG/Default.htm  
 

 בריטניה

Arts and Humanities Data Service 
הגבוהה בריטניה פיתח הנחיות ויעוץ המרכז לארכיבאות דיגיטליים לאמנות ומדעי הרוח בהשכלה 

 http://ahds.ac.uk  לסוגיות שימור.

 
UK Web Archiving Consortium 

לשמירה סלקטיבית בארכיון  של  test-bedששה מוסדות בריטיים משתפים פעולה על פרויקט לפתח 

  .http://www.webarchive.org.uk/ אתרי אינטרנט בריטיים.
 

 ארה"ב

Internet Archive 
 ארכיב האינטרנט בונה ספריה דיגיטלית של אתרי אינטרנט ויצירות אמנות דיגיטליות אחרות.

http://www.archive.org/about/about.php  
 

 (Mapping the Internet the Electronic Resources Virtual Archive) Minerva 
 פרויקט של ספרית הקונגרס המתמקד באיסוף תוכן של אתרי אינטרנט ציבוריים על בסיס נושא.

http://www.loc.gov/minerva/  
 

 
(NDIIPP)National Digital Information Infrastructure and Preservation Program  

ספרית הקונגרס מובילה מיזם ארכיבאות מקוונת שיתופי וחוצה מגזרים, אשר יתאם תוכניות קיימות 
של ארכיונים דיגטליים במגזרים הציבוריים והפרטיים בארצות הברית על מנת למזער חזרתיות, 

 http://www.digitalpreservation.gov/ במידע וניסיון. להקצות תחומי אחריות ולחלוק
 
 
 
 
 
 
 

 חזרה לתוכן העניינים

http://www.kb.se/kw3/ENG/Default.htm
http://ahds.ac.uk/
http://ahds.ac.uk/
http://www.webarchive.org.uk/
http://www.archive.org/about/about.php
http://www.loc.gov/minerva/
http://www.digitalpreservation.gov/
http://www.digitalpreservation.gov/
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 הנחיות קלימרה

 תיאור משאבים
 
 

   תוכן 

 
 :נושאים הנדונים בהנחיות אלה כוללים

 עבודה הדדיתאפשרות 
 דטה-ֶמטה

 דומייןדטה ספציפיים של -תקני מטה
 אוסףהרמת בתיאור 

  טרמינולוגיה
  ולוגיותתאונ

 זיהוי אובייקט
 

אם , ושמוסדות רביםמעמדות התחלה שונות  משאבים נקדים ונאמר שמוסדות ייגשו לתיאור: הערה
מקדימים ואומרים שהנחיות אלה יכולות , בנוסף. םרכו לאמץ גישה מתוכננת ליישויצט, לא כולם

כמה . או לעזור למינוי קבלנים או יועצים, מערכות ניהול מובנותשל  ברכשלשמש לתמיכה 
מתוארות בהנחיות על הטכנולוגיות והתשתיות , משאביםמהטכנולוגיות המעורבות בתיאור 

 . הבסיסיות
 

 חזרה לתוכן נושאי מדיניות 

 

. םומוזיאונים מגדילים בהן את פעילות וארכיונים, ספריות פעלו זה מכבר בסביבות מידע מרושתות
, רישומיםשלוחת ספריה או שלוחת משרד , שאפילו קטן המוזיאונים ,הופעת האינטרנט פירושה

, חברה של ידע. זמין ברשת, מידית של מידע דיגיטלי מופץיכולים לקבל כעת גישה למספר הגדל ת
, אמצעים אלקטרוניים ל ידיחיים והדחף הגדל לפעילות גומלין עם הממשל המרכזי עכדרך למידה 

 .חשיבות גוברת לכל האזרחים תבעל, גישה קלה למידע יםיוצר
 

, ֵני מולטימדיה חדשיםכדפי רשת של עצמם או תכָ , מוסדות רבים יוצרים בעצמם תוכן דיגיטלי חדש
 (.הנחיות דיגיטציהראה )לעתים ממומנים על ידי תכניות דיגיטציה חדשות 

 
מוסדות . עדיין נולדים וימשיכו להשתנות ולהתפתח במשך הזמן, טכנולוגיות ותקנים של תחום זה

לא  זאת כדי להימנע מאימוץ טכנולוגיות או סטנדרטים, צריכם להיות מודעים למצב הנוכחי בתחום
 . מתאימים או מתיישנים

 
במיוחד כאשר הם רוכשים , כדי לתכנן ולתת קדימות לעבודתם, מוסדות צריכים הבנה בנושאים אלו

 .מערכות חדשות או מזמינים עבודת פיתוח מיועצים או קבלנים חיצוניים

 
 
 

 חזרה לתוכן               הנחיות לביצוע  נאות 

 
 .יסודיותמתוארות בהנחיות לטכנולוגיות והתשתיות , טכנולוגיות רבות המשמשות בתיאור מקורות
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 חזרה לתוכן         יכולת עבודה הדדית

להיות בר שימוש  שהלה חייב, ביחס לתוכן דיגיטלי פירושה(,  interoperabilityיכולת עבודה הדדית )
. וארוך קיום ככל האפשר, מערכות וארגונים שונים, בר העברה דרך רשתות, מחדש ככל האפשר

תיאור וניהול מקורות דיגיטליים , חוקים מקּוָדדים והנחיות ליצירה; המפתח להשגתה הוא דרך תקנים

חשוב [(. 1]למידע נוסף , 2002יוני , Lib Magazine-D  -בReinventing the Wheel  ראה)
כך שמשתמשים יוכלו ביתר קלות לחפש ולשלוף מידע ממקורות , תיאור למטרותלהשתמש בתקנים 

דרך מיני מקורות (, וארכיוניםספריות , וניםמוזיא)עבור בתחומים שונים , דרך קטלוגים שונים, שונים
שונים  הולכהדרך ערוצי , (ויזואליים -אמצעים אודיו, חפצי ואמנות, מוזיאונים, מסמכים, ספרים)שונים 

 ראה)ובשפות שונות (, מכשירים נישאים, טלפונים ניידים, טלוויזיה אינטרקטיבית, מחשבים אישיים)
 (.ואחזורהנחיות על גילוי 

 
 חזרה לתוכן           הדט-מטה

אך כיום מונח זה משמש לעתים קרובות . נתונים"אודות  ם מובניםנתוני"דטה הוגדרה לפעמים כ-מטה
ומשמשים לתמיכה במגוון , המתארים מקורות ממינים שונים, לנתונים ברי עיבוד במחשב ותלהתייחס

 .פעולות
 

רישום . אוספים לאורך כל התקופה בה ניהלודטה  -פיתחו מטה, יתמידע ומורשת תרבות מקצועני
דטה הקשורים  -כך שאלמנטים של מטה, דטה המתארת ספר מיוחד-הנו לדוגמא מטה, קטלוג ספריה

אלמנטים הקשורים '. מספר מיון וכו, ISBN, תאריך, ל"מו, כותרת, מחבר: יכולים לכלול, לֵסֶפר
תאריך מיקום , שיטת הרכישה, תיאור פיזי קצר, יכולים לכלול את שם האובייקט, זיאוןלאובייקט במו

 של תוכנית אלו'. תאריך וכו, כותרת, קוד התייחסות, יכולים לכלול, אלו הקשורים למסמך ארכיוני'. וכו
ונים מוזיא, לספריות. תאריך וכן הלאה, שפה, משדר, יוצר, תיאור תוכן, יכולים לכלול כותרת, רדיו

כיוון שטבע ומשמעות היחסים בין , אך הללו יכולים להיות שונים במבניהם, יש קטלוגים, וארכיונים
עם , העיקרי בדרך כללהנו , רישום רמת הכותרת, לדוגמא בספריה. הנם שונים, המקורות המתוארים

וקות קטלוג ארכיוני מתאר רק לעתים רח. רישומים מקושרים לעותקי הכותרת בשלוחות הספריה
כך קופסא יכולה להיות רשומה )ועוסק בסוגי יחסים שונים בין מקורות , עותקים משוכפלים של פריטים

(. אך תוכן הקופסא יתואר בפירוט ויקושר חזרה לרישום הקופסא בצורה הירארכית, ברמה אחת
ומים הנם אך הנתונים הרש, חלקים -קטלוג מוזיאון יכול לתאר אובייקטים אינדיבידואליים או מרובי

 . כ שונים מאד מאלו שבקטלוגים של ספריה או ארכיון"בד

 
, רשת -דטה הקשורות לדפי-כך שמטה. דטה כאלו נכללות במערכות דגיטליות-מטה, באופן הולך וגדל

כאמצעי לשיפור היעילות התפרסמה דטה -מטה'. תיאור וכו, נושא, יוצר, עשויות לכלול כותרת
 ומשאביםי אימוץ מבנה עקבי לתיאור אתרים על יד, יגיטליים ברשתוהאפקטיביות במציאת מקורות ד

 TASI[2 .] באתר  נמצאתהקדמה טובה עם דוגמאות . דיגיטליים אחרים
 

דטה -סֶכמֹות מטה, במציאות. מים בהתאם לפונקציה בה היא מכוונת לתמוךדטה ממוינת לפע -מטה
 :תומכות לעתים קרובות בפונקציות מרובות וחופפות בקטגוריות הבאות, אינדיבידואליות

 מוסדות תרבות עשויים להצטרך . לתאר מקורות ולפשט שליפה נתונים - דטה תיאורית-מטה
 :ל מקורות הכולליםדטה המתארת מחלקות אחדות ש -ליצור מטה

o   האובייקטים הפיזיים שסּופרתּו 
o מָאסֶטרים"האובייקטים הדיגיטליים שנוצרו במשך תהליך הדיגטיזציה ואוחסנו כ 

 ".דיגטיליים (אבות)
o  להובלה מרושתת " מאסטרים דיגיטליים"האובייקטים הדיגיטליים הנובעים מאותם

 .למשתמשים
o בייקטים דיגיטלייםמקורות חדשים שנוצרו תוך שימוש אותם או . 
o ל"אוספים של כך דבר מהנ. 

ם ה Dublin Core -ו,  Marcמהם אשר , דטה תיאורית -יש מספר סוגים שונים של מטה
 :  ביותר יםודאי המוכרוב

o –Marc דטה ביבליוגרפית -היא סֶכָמת ֶמטה[ , 3]קריאה במכונה  -קיטלוג  בר, 

 . MARC 21הגרסה הרווחת היא  . המנוהלת על ידי ספריית הקונגרס

http://www.dlib.org/dlib/january02/gill/01gill.html
http://www.dlib.org/dlib/january02/gill/01gill.html
http://www.tasi.ac.uk/advice/delivering/metadata.html
http://www.tasi.ac.uk/advice/delivering/metadata.html
http://www.lcweb.loc.gov/marc/
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o ה-Metadata Element Set Dublin Core  [4 ,]תוכנןהמדטה פשוט -הנו תקן מטה 
. "מסמכים כאובייקטים"ם לתיאור יישכהוא תואר , היסטורית. לתמוך בגילוי מקורות

 Using Dublin  ראה להנחיות . אך שימושו הורחב לכלול קבוצות אחרות של מקורות
by Diane Hillmann Core [5  .]גם  אה רifornia Best Online Archive of Cal

.Practice Guidelines for Digital Objects (OAC BPG DO), Version 1.1 [6.] 

 לתמוך בשימור ופעולות ארכיב -( הנחיות על שימור דיגיטלי אהר) דטה של שימור-מטה.      

 RLG (Research Libraries-ו OCLC  (Online Computer Library Center),2003ביוני 
Group ) כנסו קבוצת עבודה בשםPREMIS כדי , דטה של שימור:יישום אסטרטגיות(-)מטה

דטה של שימור במערכות שימור דיגיטליות -מעשיים של ייישום מטההלהתרכז באספקטים 

 :ב מירב הפרוייקטים משתמשים[.  7]

o ֶערָכת ה-RLG  [.8]דטה בסיסיים לתמיכה בשימור -מרכיבי מטה 16 הכוללת  
o התייחסות ל מודל-OAIS ,המתארת את הפונקציות המעורבות בדרגה גבוהה מסגרת 

 [.9]בתהליך השימור ואת האינפורמציה הדרושה לתמיכה בפונקציות אלה 

o דטה לשימור ראה-להדרכה על מטה:Implementing Metadata in Digital 
by Brian F. Lavoie Preservation Systems [10 ]ו- byPreservation Metadata 

 Michael Day [11.] 
 לנהל מקורות דיגיטליים ולספק אינפורמציה       -(מנהלית)דטה אדמיניסטרטיבית  -מטה

 :זה יכול לכלול. םהאודות יצירתם ואודות האילוצים השולטים ב
o ששימשה  תוכנה/חומרה דטה טכנית המתארת תכונות טכניות הכוללות-מטה

 Data Dictionary - Technical לדוגמא את )ראה'. תקנים וכו, פורמטים, יצירתהל
 Metadata for Digital Still Images של  NISO( מידע לאומי סטנדרטיארגון)  של

 .([12]ב "ארה
o ממנו האובייקט הדיגיטלי           , המתארת את האובייקט המקורי, דטה של מקור-מטה

 .הופק
o האובייקט  דטה של מוצא דיגיטלי המתארת את היסטוריית הפעולות שבוצעו על-מטה

 .עבר דיגיטציהמאז שנוצר או , יהדיגיטל
o המתארת את זכויות הקניין האינטלקטואלי במקור והסכמים           , דטה של זכויות-מטה

 .(Indecs [13] את פרויקט  לדוגמא  אהר. )רישיוןלמיניהם על הגבלת שימוש או 

 אובייקט מורכב מתארת את היחסים הלוגיים או הפיזיים בין חלקי -דטה מבנית-מטה .
עשוי להיות מורכב מתמונה אחת  דיגיטליספר . לדוגמא ספר פיזי מורכב מסדרת דפים

ברור שמידע על סדרת דפים ו ,לאובייקט מורכב הדיגיטליהעושה את הספר  ,דיגיטלית ְלעמּוד
 :ושהנו חיוני לשימ

o  דטה -מטה תהעברוקידוד תקן((METS[14 ]דטה -מספק פורמט קידוד למטה
לתמוך גם בניהול אובייקטים דיגיטליים וגם  מתוכנןו, מנהלית ומבנית, תיאורית

 .ייקטים דיגיטליים דרך מערכותבמשלוח או חילופי אוב

o ה-–IMS Content Packaging Specification  אריזת תוכן ( ספציפיקציה)ִמְפָרט

 .וד מורכביםמתאר אמצעי לתיאור מבנה וארגון  של משאבי לימ[ 15]
 דטה כוללות-קטגוריות אחרות של מטה: 

o של מוסדות חינוכיים            משאביםלעזור במשימות שליפת נתוני  -דטה לחינוך-מטה
           .רישומי סטודנטים ותיאור קורסים, למשל. וסביבות למידה מנוהלות או וירטואליות

 IEEE Learning Object-לתיאור משאבי למידה הוא ה העיקרי הסטנדרט
Metadata standard [16 . ]  למידע נוסף ראה אתרים IMS[17 ]ו-   CETIS[18.] 

o פיותרמידע גיאוג לשימוש עם מפות דיגיטליות ומערכות, מרחבית-גיאו דטה -מטה  .

 .2003בינואר    יצא, דטה של מידע גיאוגרפי-למטהISO 19115:2003 [19, ]תקן 
 

 חזרה לתוכן     דומיין  דטה ספציפית של -סטנדרטים למטה
 :לדוגמא, די לענות על דרישות ספציפיות של תחומים מיוחדיםאלה פותחו כ

 כ ב"משתמשים בד ארכיונים-ISAD(G) (יאור ארכיוניהסטנדרט הבינלאומי הכללי לת[ )20] 

רשות הסטנדרטים הבינלאומית ) ISAAR (CPF)-וב, חומרי ארכיוןדטה המתארת -למטה

עבור   [21]2004מהדורה שניה  (לארכיונים לרישומים לגופים מסחריים, אנשים ומשפחות

http://dublincore.org/
http://dublincore.org/
http://www.oclc.org/research/projects/pmwg/
http://ssdoo.gsfc.nasa.gov/nost/isoas/
http://www.niso.org/committees/committee_au.html
http://www.niso.org/committees/committee_au.html
http://www.indecs.org/
http://www.indecs.org/
http://www.loc.gov/standards/mets/
http://www.loc.gov/standards/mets/
http://www.imsproject.org/content/packaging/
http://www.imsproject.org/content/packaging/
http://ltsc.ieee.org/wg12/par1484-12-1.html
http://ltsc.ieee.org/wg12/par1484-12-1.html
http://ltsc.ieee.org/wg12/par1484-12-1.html
http://www.imsproject.org/
http://www.imsproject.org/
../../../../Local%20Settings/Local%20Settings/Temporary%20Internet%20Files/Content.IE5/unzipped/zipped%20guidelines%20for%20translators%209th%20Dec/guidelines%20without%20cover%20pages/CETIS
../../../../Local%20Settings/Local%20Settings/Temporary%20Internet%20Files/Content.IE5/unzipped/zipped%20guidelines%20for%20translators%209th%20Dec/guidelines%20without%20cover%20pages/CETIS
http://www.iso.ch/iso/en/CatalogueDetailPage.CatalogueDetail?CSNUMBER=26020&ICS1=35&ICS2=240&ICS3=70
http://www.ica.org/biblio/cds/isad_g_2e.pdf
http://www.ica.org/biblio.php?pdocid=144
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אלה באופן  כדי לבצע תיאורים. הקשר של יצירת חומרים אלהדטה המתארת את ה-מטה

אשר כיום משמש בכל רחבי EAD[22 ,]  מסמך(הגדרת טיפוס (DTD ישנם, אלקטרוני

. דפי http://www.library.yale.edu/eac/שעדיין נמצא בפיתוח EAC[23 ,]  -וה, אירופה

 { כוללים קישורים למידע נוסף.EAD [24-העזרה ב

 של מוזיאונים  לאומיתלדוקומנטציה של המועצה הבינ לאומיתהועדה הבינ -יםמוזיאונ

(CIDOC-ICOM) [25 ]ל למשלדטה למוזיאונים כולל קישורים -מפיקה מידע על תקנים ומטה-

CRM-CIDOC  (פטואליסמודל התייחסות קונ ,) קהילית  .מוזיאונים רבים לשמודל הבחירה

[.  27)קטגוריות לתיאור יצירות אמנות( ] CDWAואתSPECTRUM[26  ] המוזיאונים יצרה את  

, הבריטי )איגוד דוקומנטצית מוזיאונים(amd-אך אתר ה, זמין חינם באינטרנט ספקטרום אינו

 [.28]מכיל כמה פרקים עם דפי נתונים מתומצתים מספקטרום  
 ספריות-  IFLA [.29]ת דטה לספריות דיגיטליו-מטה משאביפרסמה אינדקס מקיף על 

 ממשלה-  GILS(מאתר מידע גלובלי: או. שירות איתור מידע ממשלתי[ )משמש למידע [, 30

DCMI -ה. n CoreDubli מעדיפות אתלמרות שלאחרונה נראה שממשלות רבות , ממשלתי
ממשלות רבות  [.31]יסד קבוצת עבודה ממשלתית  (Dublin Coreדטה של -)יוזמת המטה

זילנד ובריטניה הפיקו הנחיות שיכולות  -ניו, אירלנד ,פינלנד, דנמרק, קנדה, וביניהן אוסטרליה

)מסגרת הפעולה ההדדית  gif-eאת  אהר. )להיות מחייבות את ארגוני הסקטור הציבורי

שהופקו  [33( ]ממשלתי אלקטרוני  דטה-תקן מטה) gms-e-[ ו32הממשלתית האלקטרונית( ]

בוססה על   gms-eהגרסה הראשונה של [. 34] אלקטרוני בבריטניהה ממשלהעל ידי   יחידת 

מוסמך  Dublin Core פשוט, בעוד הגרסה השניה והשלישית עברו ל Dublin Core  -ה
 הכולל אלמנטי ניהול מסמכים נוספים אחדים.

 
. דטה הספציפיים של תחום או קהילה-מוסדות תרבות צריכים להיות מודעים לדרישות תקֶני המטה

תיעוד זה צריך לכלול . חייבות להיות מתועדות במלואן לכל המיזמים, דטה שאומצו -הסכמות המט
דטה ומתארות איך אלמנטים אלו -הנחיות קיטלוג מפורטות הרושמות את האלמנטים של המטה

הנחיות כאלה דרושות אפילו כאשר . ישמשו לתאר את טיפוסי המקורות שנוצרו ונוהלו בפרוייקט
 בהקשרטה סטנדרטית כדי להסביר כיצד סכמה זו אמורה להיות מיושמת ד-משתמשים בסכמת מטה

 .הספציפי של המיזם
 

מוסדות תרבות חייבים , כדי לתמוך בגילוי משאביהם על ידי יישומים ושירותים רחבי היקף אחרים

 -ֶערָכת אלמנֶטי מטהDCMES [35( ]  -דטה לכל פריט תוך שימוש ב-מטה ילהיות מסוגלים ליצר תיאור

אלמנטים לתמיכה בגילוי מקורות   15מגדיר  DCMES -ה. בצורתה הפשוטה (Dublin Coreדטה של 
, טיפוס פורמט, תאריך, תורם, ל או מפרסם"מו, תיאור, נושא, יוצר, כותרת. פשוט לרוחב התחום

קרוב  התהי DCדטה של -מטה, בפועל. זהו מינימום הדרישות. כיסוי וזכויות, שפה יחס, מזהה מוצא
 .דטה -לודאי המצע למערכת יותר עשירה של מטה

 
דטה -גם לספק תיאור מטהלשקול  פרוייקטים צריכים, כדי לתמוך בגילוי בתחום המורשת התרבותית

פרוייקטים צריכים להראות מודעות לכל הדרישות DC.Culture [36 .]-תאים לסכמת  היש, לכל פריט
כדי , דטה תיאורית נוספת-וגם עשויים להצטרך לקלוט ולאחסן מטה, דטה תיאורית-הנוספות למטה

 .ל דרישות אלולענות ע

 
 

 חזרה לתוכן     )CLDs(תיאורים ברמת האוסף  

רמת בדטה של תיאור -יהיה מתאים לקחת בחשבון את שימוש המטהכי  יתכן, במיזמי שיתוף פעולה
ראה , להדרכה. '(שפה וכו, עומק, רמה, תוכן)כדי לתאר את החזקות הארגונים המשתתפים , האוסף

  CLDלמידע אודות השימוש של [ UKOLN- 37 ]Collection Description Focus לדוגמא את   

 : Inventories, discovery of digitised content & Deliverable D3.1Minerva :ואת,  בבריטניה
 multilingual issues: Report analysing existing content[38 . ] 
 

תיאור אוסף פריטים יכול להיות . פייםתיאור רמת אוסף לא  צריך להיות מוגבל לפרוייקטים שיתו
 להיותיכול  הדבר, אפילו במסגרת משאבים של מוסד או פרוייקט יחידים. שימושי בהקשרים רבים
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http://www.library.yale.edu/eac/
http://www.library.yale.edu/eac/
http://www.library.yale.edu/eac/
http://www.willpowerinfo.myby.co.uk/cidoc/stand3st.htm
http://cidoc.ics.forth.gr/index.html
../../../../Local%20Settings/Local%20Settings/Temporary%20Internet%20Files/Content.IE5/unzipped/zipped%20guidelines%20for%20translators%209th%20Dec/guidelines%20without%20cover%20pages/SPECTRUM
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http://www.getty.edu/research/conducting_research/standards/cdwa/
http://www.mda.org.uk/facts.htm
http://www.ifla.org/II/metadata.htm
http://www.ifla.org/II/metadata.htm
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http://www.govtalk.gov.uk/schemasstandards/metadata.asp
http://dublincore.org/documents/dces/
http://www.minervaeurope.org/DC.Culture.htm
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 JISC Information Environment-ראה את הגישה לגילוי מקור המתוארת ב. כשימושי

Architecture Functional Model [39 .] מקור דיגיטלי נוצר לא בבידוד אלא כחלק מאוסף דיגיטלי
האוספים עצמם  למעשה, .של אוסף זה והתפתחות האוסף ההקשרוצריך להילקח בחשבון בתוך 

 .ם דיגיטלייםיעשויים להיבנות טיפוסים שונים ורבים של שירות כמרכיבים אשר סביבם, נראים
 

וכך , שמשתמש יכול לגלות את התכונות החשובות של אוסף, ים כךאוספים חייבים להיות מתואר
ובתוך שירותים הפועלים , להיות כלולים בתוך גוף רחב יותר של אוספים דיגיטליים קיימים שיוכלו

 .בתוך אוספים אלו
 

. גילוי של אוספיםהחשיפה ולהגביר את החייבים להיות מודעים ליוזמות , וארכיוניםספריות , מוזיאונים
 ,היקף תחום, סקטור, קהילה, פעילויות דיגיטציה ותוכן תרבותי דיגיטלי של תוכניתכגון , זאת

 היכן, דטה לשירותים כאלה-הם צריכים להיות מוכנים לתרום מטה. לאומיים -לאומיים ובין אינוונטורים
 .מתאים שהדבר

 
 :אות טובות הנןדוגמ. דטה מתאימה-למפות לסכמה של מטה חיוני בדרך כלל, בתיאור אוספים

 סכמת תיאור אוסף ,RSLP ( ספריותבתוכנית לתמיכת מחקר[  )40.] 

 שהוגדרה על ידי, סכמת תיאור רמת אוסף Minerva D3.2  [41.] 

 Dublin Core Collection Description Application Profile [42.] 
 

 חזרה לתוכן         טרמינולוגיה
אזי מפיקי , להיות מסוגלים לבצע חיפוש יעיל אחר מערכות נתונים מפוזרות אמורים אם משתמשים

 .דטה בדרך עקבית-מטהמערכות נתונים אלה צריכים להכניס ערכים לתוך האלמנטים של 
 

לשוניים מוכרים צריכים לשמש לסיפוק ערכים לאלמנטים של -מקורות טרמינולוגיים רבשניתן, היכן 
היכן . צריך לשקול המצאת טרמינולוגיה מקומית, אם אין טרמינולוגיה תקנית זמינהרק ,. דטה-מטה

 .מונחיהן יהיה זמין לציבור יש לדאוג שמידע עליהן ועל מרכיבי, שמציבים טרמינולוגיות מקומיות
 

חייב להיות מצוין , אם תקניים או ספציפיים לפרוייקט, דטה-השימוש בטרמינולוגיה ברישומי מטה
 .דטה-באופן חד משמעי ברישומי המטה

 
יכולים להשתמש בטרמינולוגיות המומלצות לשימוש עם הסכמה , אוסף-דטה של רמת-רישומי מטה

 RVAMINE [41.]  של אוסף -של תיאור רמת

 
 ֶאְגרֹונים וקבצים של גוף מוסמך, מבוקרים אוצרות מילים

 באוצרות מיליםזיהוי או -בסכמות קידוד בנות ולהשתמשאמוץ הטוב ביותר הינו ללהבטיח עקביות  כדי

 Library of Congress Subject Headings [43.] -דוגמא טובה הוא ה. למיפתוחמבוקרים 
 

מבוקר שבו המלים מסודרות בהיררכיות אשר מראות יחסים  אוצר מיליםהנו (, thesaurus) אגרון
או היכן שמונחים מצוינים , לואם או בחלקםמערך ב -ישוו, ביניהן כמו מונחים רחבים או צרים יותר

הם גם כוללים הערות תוכן ועוד מידע  רך כללבד(. לביקורת מלים נרדפות)כמועדפים או לא מועדפים 
 .מועיל

 

לשוניים  -חד אגרוניםלמיסוד ופיתוח הנחיות  ISO 2788, 1986: לאגרונים ISO תקני  שניישנם 

עבודה לעדכון נעשית [. 45]לשוניים  -רב םאגרונילמיסוד ופיתוח הנחיות  ISO 5964, 1985-ו[, 44]

 ראה. )שליפת מידעל מובנים אוצרות מילים-הנחיות: BS 8723, מתוכנן תקן חדש. שני התקנים
 . הנחיות על רב לשוניות

 

 -וArt and Architecture Thesaurus [46 ]: כולל, אגרוניםמספר  מציע Gettyאתר מוזיאון 

Thesaurus of Geographic Names [47] 
 

http://www.ukoln.ac.uk/metadata/rslp/
http://www.minervaeurope.org/intranet/reports/D3_2.pdf
http://www.ukoln.ac.uk/metadata/dcmi/collection-application-profile/2004-08-20/
http://www.loc.gov/catdir/cpso/lcco/lcco.html
http://www.iso.org/iso/en/CatalogueDetailPage.CatalogueDetail?CSNUMBER=7776
http://www.iso.ch/iso/en/CatalogueDetailPage.CatalogueDetail?CSNUMBER=12159
http://www.getty.edu/research/tools/vocabulary/aat/
http://www.getty.edu/research/tools/vocabulary/tgn/
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שפורסם על ידי המועצה [, 21] 2004, הוצאה שניה,  ISAAR (CPF) -דוגמא לקובץ של ָרשות הוא ה
 .לארכיונים לאומיתהבינ

 

Traugott Koch  הרשימה [. 48]וסכמות מיון  אגרונים, מבוקרים של אוצרות מיליםימה טובה רשאסף

מקורות  60 -מספקת קישורים ליותר מ[, 49] דטה-פיקוח על קישורי שפתך למילוני מטה, TASI  של
  .אוצר מילים

 
 חזרה לתוכן          אונתולוגיות

הנחיות על טכנולוגיות  אהר. )ולוגיה כתיאור פורמלי של אובייקטים ויחסיהם ההדדייםתניתן לתאר אונ

 .(RDF-ו תֶסָמנטי רשת שם מתוארים גם, תשתיות יסודיותו
 

 חזרה לתוכן        זיהוי אוביקט

שהם ואחרים יוכלו  על מנתהיא , למשאביםהסיבה העיקרית מדוע אנשים מקצים מזהים ייחודיים 
הם צריכים להיות מסוגלים לסמוך על המזהים שלהם  .משמעי -באופן חד למשאביםלהתייחס 
הוא  זאת אומרת)ועקביים ( אחר למשאבאותו מזהה אינו יכול להיות מוקצה  זאת אומרת)כייחודיים 

יכולה להיות גם דרישה שהמזהה (. תלוי בֵהקֶשר ובטבע המקור משך הזמן –ממשיך לזהות מקור זה 
נוכחי של הלמיקום  במונחי שירות" מופרד"להיות שהמזהה יכול  זאת אומרת, ישמש לגישה למקור

 .המקור
 

 :דוגמאות למזהים עקביים ייחודיים כוללות

 – DOI  [. 50]מזהה אובייקט דיגיטלי 

 – URN  [.51]שמות מקורות אוניברסליים 

  PURL-  [.52]מאתרי מקורות אחידים עקביים 

 – Handles  [. 53]ידיות 

 – sARK  [.54]מפתחות מקורות ארכיביים 
 

 Miller, Paul: I am a name andפול מילר כתב מאמר קל להבנה המסביר מהם מזהים ייחודיים )
June 2000 st. Ariadne, issue 24, 21a number [55 המועצה הבינלאומית למוזיאונים .)]

(ICOM)    1995פירסמה בשנתInternational Guidelines for Museum Object Information : 
the CIDOC Information Categories [56ראה גם הנ( .].)חיות על שימור דיגיטלי 

 

 חזרה לתוכן  אג'נדה לעתיד 

 
. המסוגלות להגיב אליהם כפרטים, ונבונות תגובתיות, אנשים יהיו מוקפים במכונות אמינות, בעתיד

הנה רק , הםאך האינטראקציה הבוגרת של. טווח הטכנולוגיות המתוארות בהנחיות אלו כבר קיים
על כל היבט של , בקיצור, כלי טייס, מכוניות, מלונות, ספר-בתי, שפיע על בתיםתהיא . דמיונית
 .ת לכתומרחיק יהיוהשפעותיה על מוסדות תרבותיים . החיים

 
דטה לתיאור -מטה זאת אומרת, יותר מידע יכול להיות מאוחסן, כיוון שכוח מיחשוב המערכות גדל

 .יאפשר זמינות קטלוגים שיתופיים ענקיים הדבר. םכמה מיליוני אובייקטי
 

  -כדי להקל למשל על הוצאה שנייה של תקן ה, יאפשר גם אחסון תיאורים מורכבים יותר הדבר

MDAS (Museum Documentation Association Spectrum) מאות  הרושם, לנתוני מוזיאון
, סטטים מובניםתפתח מנתוני קטלוג בעלת סבירות להכנראית  במגזר התרבותידטה -מטה. תחומים

 .הכוללים פרשנויות או מענה לאובייקטים, חופשי מורכבים-לתיאורי טקסט
 

 חזרה לתוכן              מקורות 

 

http://www.ica.org/biblio/ISAAR2EN.pdf
http://www.doi.org/
http://www.ietf.org/rfc/rfc1737.txt
http://purl.oclc.org/
http://www.handle.net/introduction.html
http://www.cdlib.org/inside/diglib/ark/
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 חזרה לתוכן  קישורים 

 

 בינלאומי

SEPIA  (Safeguarding European Photographic Images for Access) 
( SEPIADESפרויקט שממומן על ידי האיחוד האירופי במטרה לפתח מודל וכלי תוכנת מקור פתוח )

 . לתיאור וקיטלוג תמונות דיגיטליות ואנלוגיות

http://www.knaw.nl/ecpa/sepia/workinggroups/wp5/cataloguing.html  
 

 (Multilingual Cultural Inventory of Europe) MICHAEL 
פרויקט זה מגדיר סטנדרטים לתיאור ברמת האוסף של משאבי מורשת תרבות דיגטליים. הוא יספק 

 .2005-6שירות גילוי משאבים מקוון, אשר יהיה זמין בשנת 

http://www.michael-culture.irg/index.html 
 

 הרפובליקה הצ'כית

ProMuS (Prohlizec muzejnich sbirek) 

http://www.iso.ch/iso/en/CatalogueDetailPage.CatalogueDetail?CSNUMBER=12159
http://www.getty.edu/research/conducting_research/vocabularies/aat/
http://www.getty.edu/research/conducting_research/vocabularies/tgn/
http://www.lub.lu.se/metadata/subject-help.html
http://www.tasi.ac.uk/resources/vocabs.html
http://www.doi.org/
http://www.ietf.org/rfc/rfc1737.txt
http://purl.oclc.org/
http://www.handle.net/introduction.html
http://www.cdlib.org/inside/diglib/ark/
http://www.ariadne.ac.uk/issue24/metadata/intro.html
http://www.willpowerinfo.myby.co.uk/cidoc/guide/
http://www.knaw.nl/ecpa/sepia/workinggroups/wp5/cataloguing.html
http://www.michael-culture.irg/index.html
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ProMuS  מפותח להצגה של מוזיאונים ואוספים אחרים באינטרנט. הוא מבוסס על קבציPHP  ומאגר

-להגדיר את הדרך בה מופיעים הנתונים למשתמש. נדרש מעט מאד ידע ב . המוסד יכולSQLנתונים 

HTML  או בתכנות. מבנה הנתונים והטבלאות מיוצא דרך קבצי טקסט, ולכן אפשרי לייצא נתונים

 http://www.mzm.cz/promusמכמעט כל מקור. ניתן להוסיף תמונות. 
 

 נורווגיה

Detektor 
מדריך מוער וניתן לחיפוש של מקורות אינטרנט, שנבחרו והוערכו על ידי ספרנים בספריה הציבורית 

הרץ  MySQL, בסיס נתונים Linux Communications ASשל אוסלו. הפתרון הטכני מפותח על ידי  

גלית ושפות מכיל מקורות אינטרנט בנורווגית, דנית, שוודית, אנ Detektorעל שרת של לינוקס. 

 משמשים לתיאור המקורות, אך עם התאמות מקומיות.  Dublin Coreאחרות. אלמנטים של 

http://detektor.deichman.no/ 
 

Samkatalog for privatarkiv 
ת במוסדות ארכיון בסיס נתונים ברשת המקנה גישה למשתמשים למידע בנושא רשומות לא ציבוריו

  Asta .במדינה כולה. אופשר על ידי הסטנדרט הנורווגי לתיאור ארכיונים שהוגדר על ידי התוכנה

http://www.riksarkivet.no/samkat/ 
 

URN-generator 

 URN (Uniformאומית של נורווגיה. נורווגים ייחודיים הנה שירות חדש מהספריה הל URNהספקת 
Resource Names .מאפשרים את הזיהוי של מסמכי אינטרנט )URN  המוקצה למסמך הנו עקבי

וייחודי, לעולם לא ישתנה כל עוד התוכן האינטקלטואלי נשאר בעינו, ולעולם לא ימוחזר וינתן למסמך 

 באיחזור מידע אינטרנטי במגוון דרכים.  יכול לשמש  URNאחר.

http://www.nb.no/html/standardnummerering.html 
 

 פולין

MONA 
חפצי מוזיאון )חפצי אמנות( מאמנות עתיקה לאמנות בת ימינו, מתוארים לפי סטנדרטי  725,000

ל מחקר שנעשה בשימוש בטכניקות . קובץ הסטנדרטים מכיל גם את התוצאות שCIMIהתיאור 
 שימור מיוחדות )כימיות, ביולוגיות וביופיזיקליות( בחפצי אמנות מוזיאונים.

http://www.mnw.art.pl  
 

 רוסיה

Russian museum collections  
רב תכליתית למוזיאונים.  הייחוד בפרויקט זה טמונה בגישה המורכבת שלו ליצירת מערכת מידע

 הנוכחות של הרשת מאפשרת הזדמנויות לסגל להחליף מידע ולשתף פעולה ביצירת אגרונים ועוד.

http://www.collections.spb.ru  
 

 סרביה ומונטנגרו

CKP- The Central Maritime Catalogue of Montenegro 
 Bokaנתונים עדכני של חומרי ארכיונים וספריות הקשורים לענינים ימיים בכלל, ולמפרץ  בסיס

Kotorska  בפרט, מהמסמכים הכתובים העתיקים ביותר ועד למסמכים הרשמיים ולפרסומים
 העדכניים ביותר, הממוקם בכל סוגי הספריות והארכיונים במונטנגרו )לאומיים, של הכנסיה ופרטיים(.

http://www.dacg.cg.yu; http://www.matf.bg.ac.yu/iak  
 

 ספרד

Census of Archives and Fonds of Andalusia :CENSARA and CENFOCOA 

http://www.mzm.cz/promus
http://detektor.deichman.no/
http://www.riksarkivet.no/samkat/
http://www.nb.no/html/standardnummerering.html
http://www.mnw.art.pl/
http://www.collections.spb.ru/
http://www.dacg.cg.yu/
http://www.matf.bg.ac.yu/iak
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י עובדי הארכיון בעצמם תוך שימוש מידע, הזמין באינטרנט, על ארכיונים ואוספי מורשת ניתן על יד
בתבניות רשת. שימוש ייחודי זה בטכנולוגיה הנו הפרויקט הראשון באיזור שהותאם לסטנדרטים 

 G-ISAD .http://www.juntadeandalucia.es/cultura/agaהלאומיים 

 
Fichero de Autoridades de Aragón 

מטרת פרויקט ארכיונים משותף זה הנה ליצור קובץ רשמי המכיל אנשים, משפחות, גופים עסקיים 
 ומקומות. השותפים יכולים להטעין ולעדכן קבצים אלו תוך שימוש בבסיסי נתונים קשורים.

http://www.anabad.org/gtaa/ 
 

 ינהאוקרא

Kirovohrad Regional Universal Research Library named after D.Chizhevsky :Dublin 
Core Metadata Project 

, Dublin Coreדאטה -כללי למטה htmlאטה ד-אפליקציה חופשית מקוונת, אשר יכולה להמיר מטה

אזי ניתן לשמור . UNIMARCרמט ניתן להחלפה מקוון, לפוEDITOR-Converter -ואז תוך שימוש ב

 יוגרפי.לייצוא עתידי לבסיס נתונים ביביל ISO-2709את הנתונים על דיסק קשיח מקומי כקובץ 

http://www.library.kr.ua/dc/dcproje.html;  
http://www.library.kr.ua/dc/dceditunie.html  
 

Ukrainian Information Resources for Education and Science: Mental  Tree 
זהו בסיס נתונים אוניברסלי היררכי שפותח על ידי המוסד ללימודי הגנת זכרון תרבותי במשרד 

ואלי של נתונים שעל גבו ניתן לשמר קבצי לתרבות ואמנות האוקראיני. התוכנית תומכת בייצוג ויז

RTF ,bitmap ,vector images קול ווידיאו. הפרויקט משמר נתונים במגוון פורמטי מולטימדיה ,
שונים _טקסט, גרפיקה, וידיאו, אודיו, ויזואלים( ופועל עמם וכל זאת באופן מקוון.  התכונה החשובה 

 להפעיל ויזואלית את סדרות הנתונים. ביותר של בסיס הנתונים הנה שמשתמשים יכולים

http://www.myslenedrevo.com.ua  
 

 בריטניה

Access to Archives  

 352מכיל קטלוגים המתארים אוספי ארכיונים המוחזקים בכל אנגליה על ידי A2A בסיס הנתונים

 a.org.uk/default.asp2http://www.a רים. משרדי רשומות ומאגרי ארכיון אח
 

SEAX  

SEAX ( פותח במשרד הרשומות של אססקסERO הוא מחולק לשני חלקים .)- Explorer ו- Public 
Access Module (PAMעל ידי שימוש בדפדפן עובדי ארכיון יכולים להגיע, לקטלג, ל .) מפתח ולשמור

מסמכים. הדפדפן מאפשר גם את היכולת לנהל רישומי אינדקס וליצור ולקשר מונחים ביחד על ידי 

. הדפדפן מאפשר לצוות לשמור תמונה או תמונות ISAD(G)שימוש באגרון. חלק הקיטלוג הנו תואם 

גישה,  - מאפשר ניהול של מספר תהליכים PAM .SEAXלכל הפנית קטלוג, אשר ניתן לראותה דרך 
קיטלוג, מיפתוח, אגרונים, אחסון מסמכים, הזמנה וייצור, כמו גם ייצור בסיסי נתונים ניתנים לחיפוש 

 http://seax.essexcc.gov.uk/  בעלי אפשרות להוסיף תמונות למסמכים שניתן לצפות בהן.
 
 
 
 
 
 
 
 

 חזרה לתוכן העניינים

http://www.juntadeandalucia.es/cultura/aga
http://www.anabad.org/gtaa/
http://www.library.kr.ua/dc/dcproje.html
http://www.library.kr.ua/dc/dceditunie.html
http://www.myslenedrevo.com.ua/
http://www.a2a.org.uk/default.asp
http://www.a2a.org.uk/default.asp
http://seax.essexcc.gov.uk/
http://seax.essexcc.gov.uk/


 

 גילוי ואיחזור 203  הנחיות קלימרה

 

The Calimera Project is funded 

under the  European 

Commission,  

IST Programme  

 

The Calimera Project is funded 

under the  European 

Commission,  

IST Programme  

 

 
 

 
 
 

 הנחיות קלימרה

 גילוי ואחזור
 
 

   תוכן 

 
 : כוללים, נושאים הנידונים בהנחיות אלה

 פעולה הדדיתיכולת 
 מנועי חיפוש 

 אתרים מומלצים  ותרשימ
 מרכזים ושערים , פורטלים

 צולב  חיפוש
 גושים 
 תמונות איחזור
  איסוף

 הרשת הסמנטית 
 

 חזרה לתוכן נושאי מדיניות 

 

הופעת . ומוזיאונים ארכיוניםגם , וכך בהדרגה, כבר בסביבת מידע מרושתתמספריות פעלו זה 
יכולים כעת לקבל  שומותרשלוחת ספריה או שלוחת משרד , פרושה שגם קטן המוזיאונים, האינטרנט

חיים והדחף כדרך למידה , חברת הידע. זמין ברשת, גישה למספר הולך וגדל של מידע דיגיטלי מופץ
גישה קלה למידע  הופכים , י אמצעים אלקטרונייםת על ידהגדל לאינטרקציה עם הממשלה המרכזי

 .לחשובה לכל אזרח
 

או יהא זה תוכן , ו אלה דפי רשת של עצמםיהי -מוסדות רבים יוצרים כעת בעצמם מידע דיגיטלי
ציה יטראה הנחיות על דיג)שלעתים ממומן על ידי תוכניות דיגיטציה חדשות  ,מולטימדיה חדש
י ל ידע איחזור-חיפוש ובר-ברל לעשות תוכן חדש זהיש הם צריכים להבין כיצד (. ומודלים עסקיים

, ראשית כל, תלוי מאד הדבר. יטלי אחרעם תוכן דיג בעל יכולת פעולה הדדיתכמו גם , משתמשים
 .משאביםצריכות להיקרא ביחד עם ההנחיות על תיאור  אלוכך שהנחיות , באופן בו בתוכן מתואר

 

כדי לחפש  Google שרוב האנשים משתמשים במנועי חיפוש כמו ,מראים נקודתיותמחקר וראיות 

 אשר כוללת", רשת עמוקה" – Deep Web -וכך מחמיצים את כמות המידע הענקית הידועה כ, מידע
, מנועי חיפוש מתחילים כיום לטפל בבעיה זו. ומוזיאונים, ארכיונים, של ספריות בסיסי נתונים

 .צריכים לפקוח עין על ההתפתחויות, וארכיוניםספריות , ומוזיאונים
 

דות מוס. טכנולוגיות ותקנים בתחום זה עדיין מופיעים וימשיכו להשתנות ולהתפתח במשך הזמן
כדי להימנע מאימוץ תקנים או טכנולוגיות לא  לטכנולוגיות ותקנים חדשניים, להיות מודעיםצריכים 

 . מתאימים או מיושנים
 

במיוחד כשהם רוכשים , מוסדות צריכים הבנה בנושאים אלה כדי לתכנן ולתת קדימות לעבודתם
ראה , מידע איחזוררה על סקיל. יועץ חיצוני/מערכות חדשות או מטילים עבודת פיתוח על קבלן

Challenges in information retrieval and language modelling, edited by James Allen 

[1.] 

 
 

http://www.cordis.lu/ist
http://www.cordis.lu/ist
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 חזרה לתוכן               הנחיות לביצוע  נאות 

 
צריכות להיקרא בשילוב עם , לכן הנחיות אלו. מתואר המידעבאופן בו גילוי ושליפת מידע תלויים 

אוצרות מילים )טרמינולוגיה , דטה-מתוארים נושאים כמו מטהשם , משאביםההנחיות על תיאור 
מתוארות , ואיחזוררבות מהטכנולוגיות המשמשות לגילוי . ומזהי אובייקטים( וֶאגרונים מבוקרים

 .יותיסודיות ותשתבהנחיות על טכנולוגיות 

 
 

 חזרה לתוכן          פעולה הדדיתיכולת 

להיות כמה שיותר  צריךפירושה שהלה  (interoperabilityיכולת פעולה הדדית ), ביחס לתוכן דיגיטלי
מפתח ה. חיים ככל האפשר-וארוך, מערכות וארגונים שונים, דרך רשתות, שימוש מחדש ונייד -בר

חוקים מקודדים והנחיות ליצירה תיאור וניהול של מקורות , עובר דרך תקנים תכונות אלו להשגת

 Re-inventing the Wheel? Standards, Interoperability and, למידע נוסף ראה)דיגיטליים 
 by Tony Gill and Paul Miller Digital Cultural Content[[2) . מידע  ולאחזרהיכולת למצוא

, מסמכים, ספרים)וסוגי משאב ( ספריות ארכיונים, מוזיאונים)תחומים , קטלוגיםמ -ממקורות שונים
זהו אזור אשר בו ישנן הזדמנויות לעבוד עם . ביכולת פעולה הדדיתתלויה , שונים( פריטי מוזיאון

ראה . )למשאביםכדי לספק גישה טובה יותר , מהוכדואוניברסיטאות , מכללותארגונים אחרים כמו 
אחד , שותפים עשויים להסכים לפתוח את שירותיהם, ללכרך בד(. ושותפות שיתוף פעולההנחיות על 

המונח קטלוג '. )להפיק קטלוגים מאוחדים וכו, כדי לספק גישה מאוחדת לקטלוגיהם, למשתמשי רעהו
 .וארכיוניםשל תכני מוזיאונים משמש כאן במובנו הרחב ביותר וכולל תיאורים 

 
דטה -של מטהומיפתוח , המשאבתוכן  מיפתוח: ישנן שתי דרכים לגשת למציאת מידע, כללית

דטה מעשה ידי אדם או שנוצרה אוטומטית או תערובת -זו יכולה להיות מטה)המתארת את המקור 
; יכולות להיות שונות ,מיטבי ביצועלומכאן ההמלצות  ,יכולת פעולה הדדיתהדרישות ל(. של שתיהן

 .תלוי באיזה מכניזם ספק התוכן רוצה להשתמש

 
 חזרה לתוכן         מנועי חיפוש

גם מוזיאונים מתעדים את . הקטלוג הוא המפתח להחזקת ספרייה או ארכיון אינדיבידואליים
באותה דרך כמו אלו , זמינים למשתמשיםלמרות שהקטלוגים שלהם עלולים לא להיות , אחזקותיהם

מציעים כעת למשתמשיהם גישת , רוב הספריות וכמה ארכיונים, בכל אופן.  של ספריות וארכיונים
הם צריכים למצוא דרכים לעזור לפתוח . וגם למוזיאונים רבים יש נוכחות באינטרנט, אינטרנט
את היא פשוט להפנות ז לעשות רהדרך הקלה ביות. מרושתים אלה למשתמשיהם משאבים

 :הטיפוסים עיקריים הנם. זמינים, משתמשים לאחד מאותם מנועי חיפוש רבים

  לדוגמא. מחפשים מילות מפתח, אשר טקסט חופשימנועי חיפוש:Altavista  [3 ,]Google 

[4.] 

  בהם המשתמש עושה את דרכו דרך סדרת תפריטים  מבוססי אינדקסמנועי חיפוש

 Yahoo[5.] למשל  . המצמצמת ברציפות את חיפושיו

  לדוגמא, שמריצים חיפוש ביותר ממנוע חיפוש אחד ,עי חיפושמנומטה/מולטיixquick [6.] 
  לדוגמא, שבהם חיפוש יכול להיות מוכנס כשאלה שפות טבעיותמנועי חיפוש שלAsk 

sJeeve [7.] 
 
 .מותאמים אישיתנושא ספציפי ומנועי חיפוש ל מנועי חיפושישנם גם  

Google שעוקב אחר קישור " רובוט"פועלים על ידי הפעלת , טקסט חופשי אחרים ומנועי חיפוש
הם בונים אינדקסים מטקסט זה  ר כךאח. בדפי הרשת ושולף טקסט מלא מדפים אלה טקסטהיפר

מגיע בעיקר , הערך של אותם שירותי חיפוש. ססים על אותם אינדקסיםומספקים שירותי חיפוש מבו

 Page Rank -אלגוריתם ה, חיפושהת ותוצא סדרתאת הנושאים בתוך  המארגן, מאלגוריתם הדירוג

http://altavista.com/
http://www.google.com/
ttp://www.yahoo.com/
ttp://www.yahoo.com/
http://www.ixquick.com/
http://www.ask.co.uk/
http://www.ask.co.uk/
http://www.ask.co.uk/
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כך שכדי להבטיח שמקורותיהם . על מספר הקישורים לדף מבוסס, Googleוהמצליח של המפורסם 

 (: רשימה לא מלאה)תוכן עלול להצטרך לשקול גורמים כמו ספק , Google -גילוי ב -יהיו בני

  ממנה הוא יכול לעקוב אחר קישורים ", נקודת התחלה"הרובוט צריך(LINKS.) 

  מסמך למקור עצמו או ל– על מנת לתת להם אינדקסלדפים  לגשתהרובוט חייב להיות מסוגל

כך שלדפים שיוכנסו Hypertext Transfer Protocol( HTTP[8  ,](  -ב –המתאר את המקור 
רובוטים אחדים אינם עוקבים אחר  , בנוסף'. לאינדקס אסור להתחבא מאחור אתגרי אימות וכו

URL  ש וכדומה, לכןהמכילים פרמטרים-  URL  ים להצטרך עשוי", מנועי חיפוש ידידותיים"של
 . להיבנות

 ה-URL  חייבים להיות מוצאים ממראה המקום , אינדקס -של דפים מכונסי(REFERENCE )

ישיג את  URL -ה, כך שכאשר מחפש עוקב אחר קישור בקבוצת תוצאה, באופן אמין ועקבי
 .אותו דף שהוכנס לאינדקס

 י חיפוש דטה המעוגנת הפשוטה המשמשת במנוע-דפים חייבים להכיל את סוג המטה
 '(.מפתח וכו -לעתים מילות, תיאורים, כותרות)בתצוגת קבוצת התוצאות 

  דף של הדירוג "כפוף לאלגוריתם כמו , דירוגו בקבוצת תוצאה, למיפתוחגם אם הדף זמין

הוא לא יהיה , קישורים אחדים לדףרק ואם ישנם  –s Page Rank’Google[9 ]   -" גוגל
 .מדורג ברמה גבוהה

 
, איסוףאם עבור , תוכןהספק  שמציגדטה -נסמך על רישומי מטה, דטה-מטה -גילוי מבוסס, מאידך

ואז מערכת שיקולים שונה עשויה להיות , גילויהזמן אמת על ידי ספק שירות בחיפוש צולב עבור ואם 
 (:רשימה חלקית)ספק תוכן וספק שירות חייבים להיות מתואמים ב  .מופעלת

 שימוש בפרוטוקול משלוח לחילופי מסרים. 

  שאילתותשפה 

 דטה-סכמות מטה 

  (.דטה -מציג רישומי מטה /כיצד ספק שירות משתמש)נושאי זכויות קניין רוחני 

 אותנטיות /נושאי הסמכה 
דטה מספקי תוכן  -אד באיכות ועקביות רישומי המטהלעול להיות תלוי מ, גם איכות השירות המסופק

 . רבים
 

 מכניסבו המשתמש  "חיפוש פשוט"כולל  ,מספר מנועי חיפוש מספקים גם דרכים חלופיות לחיפוש
האחרונים . בלוגיקה בוליאנית, קיצוץ וכדומה ניתן להשתמש בו" חיפוש מתקדם"מילות מפתח ו

 Googleאתגמאות נוספות של מכשירי מנועי חיפוש כוללים דו. נותנים בדרך כלל תוצאות יותר טובות
Directory  [4 ,]וגם  ,שמאפשר חיפוש על ידי נושאGoogle Local [4 ,] המאפשר חיפוש מידע מקומי

 (.אך יש תכניות להרחיב שירות, ב וקנדה"כעת רק בארה)
 

באתר  ראה, כולל איך לחפש, מכל מין ומידע נוסף על מנועי חיפוש חיפושלרשימה מקיפה על מנועי 

[. אתרים אלו נותנים מידע על חיפוש 11] Search Engine Watch-[ וב10האניטרנט של פיל ברדלי ]
באניטרנט, מנתחים את תעשית מנועי החיפוש, ומסייעים לבעלי המנסים המנסים לשפר את 

 יכולותיהם להמצא באינטרנט.

 
 חזרה לתוכן       רשימות אתרים מומלצים

בדרך כלל . מוסדות יכולים לשקול תמיכה במשתמשיהם על ידי יצירת רשימות של אתרים מועילים

  -חיבר פרק מועיל על איכות והערכה ב DESIREפרוייקט  )הם יוערכו מול איזשהו סוג של מדדי איכות 

 Information Gateways Handbook   נושא יפל לקטגוריות ע יחולקוולעתים קרובות  ([12]שלו  .

)(Resource Discovery Network RDN החזקת ועדכון , בכל אופן[. 13]היא דוגמא טובה לכך
לים לשקול לשתף פעולה ביניהם ביצירה ותחזוקה של מוסדות יכו. יכולה לצרוך זמן, רשימה כזו

הוא דוגמא טובה של יוזמת OCLC [14 ,]  -משולב של ההקיטלוג השירות  ,Connexion.  רשימה כזו
 (.פורטלים אהר. )פעולה ליצירת תיאור של דפי רשת -שיתוף

 
 חזרה לתוכן       שעריםומרכזים  ,פורטלים

http://www.w3.org/Protocols/
http://www.w3.org/Protocols/
http://www.google.com/technology/
http://www.google.com/technology/
http://directory.google.com/
http://directory.google.com/
http://directory.google.com/
http://local.google.com/help/faq_local.html
http://www.rdn.ac.uk/
http://www.oclc.org/connexion/
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אך בדרך . די מטושטשתportals) ( ופורטלים )hubs, מרכזים )gateways)שערים )ההפרדה בין 
 אשר נבדקו על ידי, לאתרים אחרים, כלל שערים או מרכזים יורכבו ממערכות קישורים מבוארים

ממונחים כלליים המסודרת  למשתמש תוצג סדרת תפריטים. של השערים ((compilersדרים המה
להביט  הצורךאתרים כאלה הנם שימושיים ביותר לחוקר כיוון שהם חוסכים את . ליותר ספציפיים

שערים בדרך , בכל אופן. בחיפוש אחר אתר או שניים באיכות סבירה, באתר אחרי אתר בנושא מסוים
, חיפוש צולב, איסוףאת התוכן האקטואלי ממקורות מפוזרים תוך שימוש בטכנולוגיה כמו  כלל אוספים

 . הם גם מספקים שירותים אחרים כקנייה מקוונת. ומציגים אותו בצורת ֶצֶבר, או חיפוש ֶמָטה

 
 :דוגמאות אחדות להלןאך , בלתי אפשרי לערוך רשימה של כל השערים והפורטלים

  כללי–  Yahoo[15 ,]כמכלול האינטרנט סדרת תפריטים המכסים את ; 

 ממשלה-   Directgov[16  ,]טניה ואתרים ממשלה מקומיים רשימת אתרים של ממשלת ברי ,

שער לסוכנויות הממשלה Premier Ministre [17 ,]. ואלפביתית םנושאילפי מסודרים 
 .הצרפתית

  ה –אקדמי- RDN (רשת גילוי מקורות[ )הוקמה כדי לתמוך בצרכי הסקטורים לחינוך [, 13
זו למעשה רשת של שערים או מרכזים של נושאים   . גבוה ומתקדם בבריטניה

 SPP -הלאה על ידי ה הפותח הרשת. כל אחד מהם מכסה נושא מיוחד, אינדיבידואליים

ששואף לספק ARL Scholars Portal Project [19 ,]-ה ,[18( ]פרוייקט פורטלים של נושא)
כדי שתהיה לה נקודה אחת של גישה לרשת למצוא מקורות , לה אקדמיתמכשירי תוכנה לקהי

ישירות , את המידע ואת השירותים המתייחסים לו ועד כמה שניתן לספק, איכותיים -מידע רב
 .  לשולחן המשתמש

 Infomine –  [.20]אוספי מקורות אינטרנט מדעיים 

  מוזיאונים– Hour Museum 24 [21 ;]Dutch Museums Portal [22 ;]Latvian Museum 

Portal [23.] 

  ספריות– UNESCO libraries portal [24 ,]Index to the Internet’ Librarians [25.] 

 ארכיונים – UNESCO archives portal [26 ,] [, 27]הלאומיים הבריטים  הארכיוניםפורטל

 A2A( לארכיוניםגישה[ )הבריטית הארכיוניםשל רשת  תליהאנג השלוחה, [28. 

  Culture(תרבות[ )פורטל התרבות של הנציבות האירופית[, 29. 

  אחר-   Infobel[30 , ]קבוצת קישורים למדריכים טלפוניים מקוונים. 
 

 ROADS(Resource  לדוגמא היא   ,זמינה, תוכנה מיוחדת לתמיכה בפיתוח ותחזוקה של שערי נושא

based services-ectOrganisation And Discovery in Subj )[31 .] גם חברות מסחריות מציעות

'. וכוVignette[32 ,] SAP Portal[33 ,] Plumtree[34  ,] ZPORTAL[35 ] לדוגמא   ,תוכנת פורטל
", גושים"דוגמא כדי לתמוך בל ,כמה מוסדות מורשת תרבותיים הציבו את השערים והפורטלים שלהם

 .שירותי מידע קהילתיים ולספק תמיכת למידה

 
 חזרה לתוכן         חיפוש צולב

יכולים להגיע באתרים שונים  משתמשי חיפוש צולב. מספר מאגרי נתונים בו זמניתבמאפשר חיפוש 
רישומי , משתמש יכול לשלוף ספרים, למשל. אחד למבחר עשיר של מקורות מידע דרך מגשר חיפוש

 :הדרכים לכך כוללות. ארכיון ומידע על אובייקטים של חברות ומוזיאונים בחיפוש בנושא עניין אחד

  מידע למאגרי מידע חדשים למשל על ידיהיצוא כל  SOAP[36 ] או.Harvest .יחייב את  הדבר
 הקשיים. כך שיוטען במאגר נתונים מרכזי אחד, קיים בפורמט מוגדר כלשהוהמידע היצוא כל 

 :הנם, לדוגמא
o מנהל מקור נתונים /השגת הסכמה מכל בעלי. 
o התעסקות עם מספר ספקי מערכות שונים. 
o ראה הנחיות תיאור )בייחוד במקורות מתחומים שונים , עיסוק במבנה נתונים שונה

 (משאבים
o ארגון עדכון סדיר   . 

 על מנת לחפש מחייב עזיבת מאגרי נתונים כפי שהם וסיפוק מנוע חיפוש יחיד . חיפוש מפוזר

בעיקר משדות נובעים קשיים בשיטה ה. Z39.50 וחיפוש איחזורלמשל על ידי פרוטוקול  בהם,
 .בעיקר אם מעורבים מאגרי מידע קהילתיים שנוצרו מקומית ודומיהם'. ומבני נתונים שונים וכו

http://www.yahoo.com/
http://www.yahoo.com/
http://www.direct.gov.uk/Homepage/fs/en
http://www.direct.gov.uk/Homepage/fs/en
http://www.premier-ministre.gouv.fr/fr/
http://www.rdn.ac.uk/
http://www.portal.ac.uk/spp/
http://www.arl.org/access/scholarsportal/
http://infomine.ucr.edu/
http://www.24hourmuseum.org.uk/
http://museum.klup.nl/
http://www.muzeji.lv/guide/links_e.html
http://www.muzeji.lv/guide/links_e.html
http://www.muzeji.lv/guide/links_e.html
http://portal.unesco.org/ci/en/ev.php-URL_ID=6513&URL_DO=DO_TOPIC&URL_SECTION=201.html
http://lii.org/
http://portal.unesco.org/ci/en/ev.php-URL_ID=5761&URL_DO=DO_TOPIC&URL_SECTION=201.html
http://www.a2a.org.uk/
http://europa.eu.int/comm/culture/index_en.htm
http://www.infobel.com/teldir/
http://www.infobel.com/teldir/
http://www.ukoln.ac.uk/metadata/roads/what/
http://www.ukoln.ac.uk/metadata/roads/what/
http://www.vignette.com/
http://www.vignette.com/
../../../../Local%20Settings/Local%20Settings/Temporary%20Internet%20Files/Content.IE5/unzipped/zipped%20guidelines%20for%20translators%209th%20Dec/guidelines%20without%20cover%20pages/SAP%20Portal
../../../../Local%20Settings/Local%20Settings/Temporary%20Internet%20Files/Content.IE5/unzipped/zipped%20guidelines%20for%20translators%209th%20Dec/guidelines%20without%20cover%20pages/SAP%20Portal
http://www.plumtree.com/
http://www.plumtree.com/
../../../../Local%20Settings/Local%20Settings/Temporary%20Internet%20Files/Content.IE5/unzipped/zipped%20guidelines%20for%20translators%209th%20Dec/guidelines%20without%20cover%20pages/ZPORTAL
../../../../Local%20Settings/Local%20Settings/Temporary%20Internet%20Files/Content.IE5/unzipped/zipped%20guidelines%20for%20translators%209th%20Dec/guidelines%20without%20cover%20pages/ZPORTAL
http://www.ws-i.org/Profiles/SimpleSoapBindingProfile-1.0-2004-08-24.html
http://www.ws-i.org/Profiles/SimpleSoapBindingProfile-1.0-2004-08-24.html
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 בעיות ממבני שדות נתונים בעלי שדות . קישור מאגרי מידע לחיפוש צולב דרך פורטל משותף
 . רק לעתים רחוקותחיפוש משותפים 

 :חיפוש צולב יוקל כאשר

  כל ספקי שרתZ39.50  יישמו פרופיל משותף( למשלBath Profile [37].)          

  משתמשים ב דומייניםהכל- Dublin Core דטה השונים שלהם -למפות את תקני המטה
אין עדיין תקן מקובל לתיאור שם , כולל למאגרי מידע מייצור קהילתי מקומי)למבנה משותף 

 CASP מיזם . עדיין בשימוש מוגבלהואאך , יש כזה Marc 21 [38] -ל. ניםוואחסון מאגרי נת

[39  ])Community Advice, Seamless Portals(   ממליץ עלDublin Cor.) 

Z39.50 של חיפוש ושליפה  בינלאומיהוא פרוטוקול([40] ISO 23950:1998 )חיפוש  המאפשר

 Z39.50. דרך ִממָשק משתמש אחד ,נתונים ואיחזורמאגרי מידע הטרוגניים ב( בדרך כלל רחוק)
 ואיחזורכמיועד לתמוך בחיפוש . שני מחשביםדרך סטנדרטית לתקשורת ושיתוף במידע בין מגדיר 

הוא מבוסס על  –תמונות ומולטימדיה , נתונים ביבליוגרפיים, אורך מלאם במסמכי -מידע
שתמשים לחפש מספר הוא מאפשר למ. והוא בר הפעלה לגמרי באינטרנט, לקוח -ארכיטקטורת שרת

  XMLשפות שאילתה  אשר  עד: הערה. בחיפוש יחיד כולל, קטלוגים או מאגרי נתונים אחרים

המועדף למערכות המציעות חיפוש  ואיחזורעשוי עדיין להיות פרוטוקול חיפוש ,  Z39.50  יתפתחו,
 מפוזר ומורכב

  SRW (איחזור /שירות רשת לחיפוש )  המכילים מטה  מאגרי נתוניםמגדיר שירות רשת לחיפוש-

 [. 41]יחד עם טכנולוגיות רשת  Z39.50על   נבנה SRW -מיזם ה. אחרדטה ואובייקטים של טקסט או 

 
 חזרה לתוכן          גושים

למשל קבוצת קטלוגים  . חולקים מבנים או צורות משותפיםה בסיסי נתוניםהנו קבוצת ( clump)גוש 

Z39.50 ספריות, בדרך כלל קבוצת מוזיאונים, ארגוניםמשאבים של קבוצת חיפוש צולב של  -ברי ,
שים לבצע למשתמ אמצעיאלמנט חשוב של גושים אלה הוא שער או פורטל שכולל . ארכוניםאו /ו

התקבצות . נתונים של כל הארגונים המשתתפים או בסיסי/סימולטנית חיפושים דרך קטלוגים ו
מכניזם , במלים אחרות. גושים שונים לחיפוש צולב -דינמית היא אמצעי של יצירה אוטומטית של ִמיִני

ים ספציפיים רק אותם קטלוגים החזקים בנושא, לדוגמא. למשתמש לנווט דרך גוש גדול מפוזר שעוזר
אשר בתוכו הפרופילים , הגוש צרך לאמץ פרופיל משותף, כדי להשיג זאת. עלולים לעבור חיפוש

מספר פרופילים פותחו במיוחד לתמוך בסוג זה . יכולים להיות ממופים, בשימוש בתוך הקונסורציום

 משאביםשל  רישוי וזכויות יוצריםProfile-ONE [42 .] 2-והBath Profile [37 ]-למשל ה, של פעילות
 .אלקטרוניים שונים הנעשים זמינים דרך גוש עשויים להיות בעייתיים

 
 .מיכה בשירותי לימוד ומידע כמו במידע קהילתיפורטלים וגושים יכולים לשמש לת, שערים

 
 חזרה לתוכן         איחזור תמונות

הנתמכים במקרים מסוימים על , יש לחפש תמונות על ידי תיאור טקסט או קודים של מיון, בזמן מסוים

אומנות  אגרון)AAT -ה. תמונותהמעוצבות או מותאמות במיוחד לטפל ב, ידי חבילות שליפת טקסט

חומרים , מורכב ממאה ועשרים אלף מונחים לתיאור אובייקטיםGetty [43 ,]של ( וארכיטקטורה
תמונות יכולות להתמיין גם על ידי . ת תרבותיתמורש יארכיטקטורה וחומר, תמונות, טקסטורליים

 Social History-לעבודות אמנות ותערוכות מוזיאונים וICONCLASS[44 ] שימוש במערכות כמו  

and Industrial Classification  [. 45]לאובייקטים מוזיאוניים 
  

תמונות  איחזור)  CBIR.  מערכות מודרניות יותר יכולות כיום לשלוף תמונות שלא תוארו מילולית
התמונה נשלפת תוך שימוש , במקום זאת. מילות מפתח במיפתוחלא משתמש ( תוכן-מבוסס

תמונת חוף תהיה , למשל. ורה או צורהטקסט, בתכונות אינֶהֶרנטיות של התמונה עצמה כמו צבע

 CBIR Eakins, John P. andלדיון טכני על המינים השונים של  . כחולה למעלה וצהובה למטה
Graham, Margaret E.: Content-based Image Retrieval: a report to the JISC 

 Technology Applications Programme[46].   ישנן מערכות מסחריות שלCBIR ,  למשל QBIC
שבה התמונה מתוארת במונחי אזורי צבע IBM [47 ,]של מערכת  ( שאילתה על ידי תוכן תמונה)

אין צורך לומר מהו נושא . ה על ידי התאמת התיאורותוכנת השליפה מבצעת את חיפש התמונ, וצורה

  BT Exact(.  ראה קישורים) Hermitage Museumאת אתר  ראה QBIC -להדגמת ה. התמונה

http://www.collectionscanada.ca/bath/tp-bath2-e.htm
http://www.loc.gov/marc/community/eccihome.html
http://egov.vic.gov.au/pdfs/casp-v1.0-draft-Feb2002.pdf
http://egov.vic.gov.au/pdfs/casp-v1.0-draft-Feb2002.pdf
http://www.iso.org/iso/en/CatalogueDetailPage.CatalogueDetail?CSNUMBER=27446
http://www.iso.org/iso/en/CatalogueDetailPage.CatalogueDetail?CSNUMBER=27446
http://www.loc.gov/z3950/agency/zing/srw/
../../../../Local%20Settings/Local%20Settings/Temporary%20Internet%20Files/Content.IE5/unzipped/zipped%20guidelines%20for%20translators%209th%20Dec/guidelines%20without%20cover%20pages/Bath%20Profile
http://www.one-2.org/
http://www.getty.edu/research/tools/vocabulary/aat/
http://www.getty.edu/research/tools/vocabulary/aat/
http://www.iconclass.nl/
http://www.iconclass.nl/
http://wwwqbic.almaden.ibm.com/
http://wwwqbic.almaden.ibm.com/
http://www.hermitagemuseum.org/html_En/07/hm7_41_1.html
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, משת בטכניקות דפדוף אינטרקטיביותתשמש[ Shopping Garden[ 48אב הקרויה  -פיתח מערכת
למציאת , מבחר תמונות ועוקבת אחר ההעדפות המצוינות על ידי המשתמש, המראות למשתמש

 .התמונה הנדרשת
 

 Searching for and Retrieving Digital Images. TASI הרא תמונות דיגיטליות על איחזורלייעוץ 
(Technical Advisory Service for Images) Advice Paper, 2002 [49.] 

 
 חזרה לתוכן          איסוף

. דטה מרשימת מקורות רשת מוגדרים מראש-מטהמידע  קיבוץאו  איסוףאמצעי  האיסוף הנ תתוכנ

יוצר קובץ    Harvest(,ראה קישורים) Seamlessבמיזם . לדוגמא דפי רשת של ארגונים משתתפים
תוצאות אז נכללות עם תוצאות ה. אינדקס אותו המערכת מחפשת בתגובה לשאילתת משתמש

הקלדה על כל . יחידה( פגיעה רשימת" )hit list"ומוצגות למשתמש כרשימת  Z39.50  -חיפושי ה

 (.Z39.50לרישומי  )או רישום מאגר מידע ( שנאספולרישומים )תפתח דף רשת, תוצאה שהיא
 

מידע ברשת על ידי פיתוח  תלהקל על מציאהנו מיזם המכוון [ 50( ]פתוחים ארכיוניםיוְזָמת ) OAI  -ה

 -פרוטוקול איסוף מטה) OAI -פרוטוקול פשוט פותח על ידי ה עבודה הדדית.ויישומי תקנים של יכולת 

. משירות אחד למשנהו, דטה-ך באיסוף סדיר של רישומי מטההתומ ,(OAI PMH-OAI [51]דטה של 

בקידום גילוי מקורות דרך שערי מצליחה על ידי הסקטור התרבותי  OAI-PMHהצריכה הגדולה של 

 הנו OAI-PMH -סיבה אחת להצלחה היא שה. בבריטניה  RDN-נושאים ורשתות גילוי מקורות כמו ה
מבוסס על תקני רשת יסודיים  שהואכיוון , ליישוםדי קל למוסדות תרבות המריצים שרתי רשת 

(HTTP, XML   וסכמותXML .)  הפעולות בהןOAI-PMH מאפשרות למוסדות תרבות לפעול  תומך
, או חלק מהם, דטה שלו-כספק נתונים ולאפשר לספק שירות לבקש עותק מכל רישומי המטה

זמינה ל דטה שלהם-הפיכת המטהמוסדות תרבות יכולים לשקול . כרישומים ששונו מתאריך מסוים

היא   OAI-PMH-דרישה מינימלית המחייבת ל. OAIדטה מופעלי  -על ידי הצבת מאגרי מטה לאיסוף

Dublin Core , אך מוסדות תרבות חייבים לשקול יישום סכמתDC.Culture  לתמיכה בגילוי מקורות .

על דטה -ויות בתוך המטהלשקול הכללת הצהרת זכ צריכים OAIדטה -מוסדות שייסדו מאגר מטה

 Foulonneau, Muriel (ed.): Open  למידע נוסף ראה. להבטיח את זכויות בעלותם עליהמנת 
Archives Initiative – Protocol for Metadata Harvesting: practices of cultural heritage 

. September 2003actors [52 ,]גם אתר של וs FAQ’UKOLN [53]. 
 

תוכן  שיאספו ,ספריות דיגיטליות למורשת תרבותפיתוח תאפשר ( OAI)פתוח ה הארכיוןיוזמת 
וביל לפיתוח קהילות ספקי שהדבר יסביר . יםחדש יםשירותים לקהל ויוסיפותרבותי ממוסדות זיכרון 

 . ובשירות, תוכן, מקורות, נוחמי, מידע שיחלקו בתקנים
 

 חזרה לתוכן)ראה הנחיות בנושא טכנולוגיות ותשתיות בסיסיות( הרשת הסמנטית 

לפי  [. 54] 2001במאי  Scientific American הרשת הסמנטית היא חזון שתואר בכתבת שער במגזין

Tim Berners-Lee ,מנהל קונסורציום ה-WWW  (W3C" ,)הרשת הסמנטית היא רשת נתונים ,
היא להיות שימושית לא  WWW -זה בנוי על הרעיון שמטרת ה. במובן מסוים כמו מאגר נתונים גלובלי

אך לרשת הסמנטית עוד דרך ". אלא גם שמכונות תוכלנה להשתתף ולעזור, אדם–רק לתקשורת אדם
הכוח . על ידי אנשים עם אינטרסים מגוונים, היא תיבנה בחלקים. י שחלום זה יוגשםארוכה לפנ

תהליך , שיאספו תוכן רשת ממקורות שונים ,כאשר אנשים ייצרו תוכניות רבות ,האמיתי שלה יתגלה
הרשת הסמנטית מאפשרת למידע תיאורי להיות מובע . של חילופי מידע ותוצאות עם תוכניות אחרות

ביחוד היא מתירה לטיפוסי . צורה שיישומי תוכנה יכולים לנצל ביתר יעילות מאשר כיוםאו מיוצג ב
אם , למשל. מיוצגים בצורה שיישומי תוכנה יכולים לעבד/יחסים הקיימים בין מקורות להיות מובעים

מקומות , מזג אויר, שמות מלונות, לוחות זמנים, לחפש ולאסוף מפות הוא יכול, מישהו מתכנן חופשה
יישומי רשת . את כל ההזמנות הדרושות הויעש, יבחר מלון, לוח זמניםהוא יעבד  ךכר אח'. יקור וכוב

, סמנטית יוכלו לעשות את החיבורים בין כל פיסות המידע המפוזרות ולחבר יחד את כל החבילה
ו  לֹוגיות כמתתלוי בהתפתחות העתידית של אֹונ הדבר. במקום שייעשו על ידי סוכן נסיעות אנושי

 RDF[55 ,]DAML+OIL [56]  ו- OWL[57 .] ניתן למצוא תיאור מפורט ודיון על הרשת הסמנטית

 DigiCULT  Towards a Semantic Web for Heritage Resources[58 .]בנייר  

http://www.btexact.com/whatsnew/newsreleases?doc=42974
http://www.btexact.com/whatsnew/newsreleases?doc=42974
http://www.openarchives.org/
http://www.openarchives.org/OAI/openarchivesprotocol.html
http://www.w3.org/RDF/
http://www.daml.org/about.html
http://www.w3.org/TR/owl-features/
http://www.w3.org/TR/owl-features/
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. הרשת הסמנטית תפרוץ מממלכתה הוירטואלית ותתפשט לתוך העולם הפיזי, בשלב החזוי הבא

, החזון על מיקרוגל מופעל רשת המתייעץ עם אתר יצרן מזון קפוא על הוראות הבישול האופטימליות
מסגרת התמונה . ציבוריים וארכיוניםמוזיאונים , יכול להתפשט לשירותים המסופקים על ידי ספריות

, ציגעשויה למשל להתייעץ עם גלריה או מוזיאון מקומיים על התמונה האידיאלית לה, הוירטואלית

לית כתשובה לבקשה קו(, E-BOOK)והספרייה המקומית הוירטואלית להורדת ביוגרפיה אלקטרונית  
 .פשוטה

 

 חזרה לתוכן  אג'נדה לעתיד 

, כדי לחפש מידע  Google-מראים שרוב האנשים משתמשים במנועי חיפוש כ מקריותמחקר וראיות 
שכוללת את מאגרי המידע של ", רשת עמוקה"מות המידע האדירה הידועה  כוכך מפסידים את כ

. מאשר הרשת השטחית 500גדולה פי " הרשת העמוקה"מעריכים ש. ארכיונים ומוזיאונים, ספריות
מוסדות מורשת צריכים למצוא דרך לעבוד עם מנועי החיפוש העיקריים כדי לכלול באינדקס או 

מנועי חיפוש מתחילים כעת . שליפה ביתר קלות-ע כזה יהיה ברכך שמיד, משאבים אלו" לכרות"

המאפשרת Yahoo [59 ,] של Content Acquisition Programראה למשל , להתייחס לבעיה זו

 Google Search -ו. ות את מאגרי הנתונים של עצמם זמינים לחיפושלעש, לספקי תוכן למנויים

Appliance [60 ,]אפשר לאתריהם ורשתות הפנים ומ, הזמין ברשיון למוסדות(intranets ) שלהם

 Google Public Search Service -ה. Googleכנולוגיית חיפוש של לעבור חיפוש על ידי שימוש בט

, חופשי עולמי( חיפוש אתר) "SiteSearch, "מאפשר למוסדות חינוך וארגונים ללא רווח[, 61]

חופשיים שמצדם ( חיפוש רשת) "WebSearch" -לחפש באתרי המוסדות וב שמאפשר למשתמשים
 .מאפשרים למשתמשים לחפש באינטרנט דרך אתרי המוסדות

 
לשאול  וארכיוניםספריות , יחזרו למוזיאונים, לא סביר שאנשים שהתרגלו לחפש מידע באינטרנט

ות להימצא דרכים לנצל את לכן צריכ. אף כי יתכן שיחזרו למטרות אחרות, שאלות פנים אל פנים
, ספרנים. להוסיף ערך לשליפת המידע בדור הדיגיטלי, הכשרונות המקצועיים של סקטור המורשת

ובהרכבת תשובות לצרכים מיוחדים של משתמשים וכן , מיומנים בהפניה למקורות, ארכיברים ואוצרים
שיאפשר , ח טכנולוגיותדרוש מחקר לפיתו. בהבטחת סיפוק מידע מוסמך למשתמשים, באופן חיוני

 .לאותם מקצוענים להיהפך לסוכני מידע מקוונים
 

למערכות הנוכחיות  שיגרמו, המידע איחזורהעתיד ייווכח בפירות הפיתוחים הרבים מספור בשדה 
יחפשו תמידית באינטרנט שיעוצב , סוכנים רובוטיים מואנשים מתוחכמים. להיראות פרימיטיביות

הם ישלפו בדיוק . מילון מבוָקר ומזהים ייחודיים, דטה -באמצעות מטהבמיוחד להקל עליהם לחפש 
ויעשו זאת אם הללו יהיו , בגלל שיכירו את הרגלי החיפוש שלהם, את מה שמשתמשיהם ירצו

 . לא משנה היכן יימצא, הם לא ישלפו מידע מיותר וגם לא יחמיצו שום דבר רלבנטי. עסוקים
 

בעתיד אנשים יצפו להיות מסוגלים לבקש מידע תוך . כל מקוםמתקנים אלחוטיים ניידים נמצאים ב
למכשיריהם הניידים  שיסופקוולקבל תשובות , אולי אף שפת טקסט עממית, שימוש בטקסט חופשי

ועל סמך , זר עשוי לבקש מידע לא ספציפי יעיל מל תעופהלמשל אדם המגיע לנ. היכן שיהיו בעולם
סידורים , מוניות או רכב השכרה, י תחבורה ציבוריתיישלחו אליו פרט, פרופיל המשתמש שלו

 '.בידור וכו, מקומות ביקור, מסעדות, מתאימים
 

תחפש קישורים , כך ששאלה הנשאלת בשפה אחת, חייבת להפוך למציאות, שליפת מידע לשוני צולב
 .בשפות אחרות ותשיב למשתמש בלשון השאלה

 

 חזרה לתוכן              מקורות 

 

[1] Allen, James, ed.: Challenges in information retrieval and language modeling. 
Report of a Workshop held at the Center for Intelligent Information Retrieval, 

http://docs.yahoo.com/docs/pr/release1144.html
http://www.google.com/appliance/
http://www.google.com/appliance/
http://www.google.com/appliance/
http://www.google.com/services/websearch.html


 

 גילוי ואיחזור 210  הנחיות קלימרה

 

University of Massachusetts Amherst, September 2002. In SIGIR Forum, Spring 
2003, vol. 37, no. 1. http://www.sigir.org/  
 
[2] Gill, Tony and Miller, Paul: Re-inventing the Wheel? Standards, Interoperability 
and Digital Cultural Content. In D-Lib Magazine, vol. 8, no. 1, January 2002.  
http://www.dlib.org/dlib/january02/gill/01gill.html 
 
[3] Altavista http://www.altavista.com/  
 
[4] Google http://www.google.com/ For information about search tools including 
Google Directory and Google Local see Google Guide 
http://www.googleguide.com/index.html  
 
[5] Yahoo http://www.yahoo.com/  
 
[6] ixquick http://www.ixquick.com/ 
 
[7] Ask Jeeves http://www.ask.co.uk/ 
 
[8] HTTP (Hypertext Transfer Protocol) http://www.w3.org/Protocols/  
 
[9] Google’s Page Rank http://www.google.com/technology/  
 
[10] Phil Bradley's Website http://www.philb.com/  
 
[11] Search Engine Watch http://searchenginewatch.com.  
 
[12] Information Gateways Handbook 
http://www.desire.org/handbook/2-1.html)  
 
[13] RDN (Resource Discovery Network) http://www.rdn.ac.uk/  
 
[14] Connexion: Integrated Cataloging Service http://www.oclc.org/connexion/  
 
[15] Yahoo http://www.yahoo.com/  
 
[16] Directgov http://www.direct.gov.uk/   
 
[17] Premier Ministre http://www.premier-ministre.gouv.fr/ 
 
[18] Subject Portals Project (SPP) http://www.portal.ac.uk/spp 
 
[19] ARL (Association of Research Libraries) Scholars Portal Project  
http://www.arl.org/access/scholarsportal/ 
 
[20] Infomine: Scholarly Internet Resource Collections 
http://infomine.ucr.edu/  
 
[21] The 24 Hour Museum http://www.24hourmuseum.org.uk/ 

http://www.sigir.org/
http://www.dlib.org/dlib/january02/gill/01gill.html
http://www.altavista.com/
http://www.google.com/
http://www.googleguide.com/index.html
http://www.yahoo.com/
http://www.ixquick.com/
http://www.ask.co.uk/
http://www.w3.org/Protocols/
http://www.google.com/technology/
http://www.philb.com/
http://searchenginewatch.com/
http://www.desire.org/handbook/2-1.html
http://www.rdn.ac.uk/
http://www.oclc.org/connexion/
http://www.yahoo.com/
http://www.direct.gov.uk/
http://www.premier-ministre.gouv.fr/
http://www.portal.ac.uk/spp
http://www.arl.org/access/scholarsportal/
http://infomine.ucr.edu/
http://www.24hourmuseum.org.uk/
http://www.24hourmuseum.org.uk/


 

 גילוי ואיחזור 211  הנחיות קלימרה

 

 
[22] The Dutch Museums Portal http://museum.klup.nl/ 
 
[23] The Latvian Museum Portal http://www.muzeji.lv/guide/links_e.html   
 
[24] UNESCO libraries portal 
http://portal.unesco.org/ci/ev.php?URL_ID=6513&URL_DO=DO_TOPIC&URL_SECTI
ON=201&reload=1094470296 
 
[25]  The Librarians’ Index to the Internet http://lii.org/  
 
[26] UNESCO archives portal  
http://portal.unesco.org/ci/ev.php?URL_ID=5761&URL_DO=DO_TOPIC&URL_SECTI
ON=201&reload=1036514637 
 
[27] The UK National Archives Portal  
http://www.portal.nationalarchives.gov.uk/portal/  
 
[28] A2A (Access to Archives) http://www.a2a.org.uk/  
 
[29] Culture - the European Commission 
European culture portal http://europa.eu.int/comm/culture/index_en.htm  
 
[30] Infobel  http://www.infobel.com/teldir/  
 
[31] ROADS (Resource Organisation And Discovery in Subject-based services) 
http://www.ukoln.ac.uk/metadata/roads/what/  
 
[32] Vignette http://www.vignette.com/  
 
[33] SAP Portal  http://www.sapportals.com/index.aspx 
 
[34] Plumtree http://www.plumtree.com/,  
 
[35] ZPORTAL http://www.fdusa.com/products/zportal.html 
 
[36] SOAP 
http://www.ws-i.org/Profiles/SimpleSoapBindingProfile-1.0-2004-08-24.html  
 
[37] Bath profile http://www.collectionscanada.ca/bath/tp-bath2-e.htm  
 
[38] Marc 21 http://www.loc.gov/marc/community/eccihome.html  
 
[39] CASP (Community Advice, Seamless Portals) project 
http://egov.vic.gov.au/pdfs/casp-v1.0-draft-Feb2002.pdf  
 
[40] ISO 23950:1998 Information and documentation - Information retrieval 
(Z39.50) - Application service definition and protocol specification 
http://www.iso.org/iso/en/CatalogueDetailPage.CatalogueDetail?CSNUMBER=27446 

http://museum.klup.nl/
http://www.muzeji.lv/guide/links_e.html
http://portal.unesco.org/ci/ev.php?URL_ID=6513&URL_DO=DO_TOPIC&URL_SECTION=201&reload=1094470296
http://portal.unesco.org/ci/ev.php?URL_ID=6513&URL_DO=DO_TOPIC&URL_SECTION=201&reload=1094470296
http://lii.org/
http://portal.unesco.org/ci/ev.php?URL_ID=5761&URL_DO=DO_TOPIC&URL_SECTION=201&reload=1036514637
http://portal.unesco.org/ci/ev.php?URL_ID=5761&URL_DO=DO_TOPIC&URL_SECTION=201&reload=1036514637
http://www.portal.nationalarchives.gov.uk/portal/
http://www.a2a.org.uk/
http://europa.eu.int/comm/culture/index_en.htm
http://europa.eu.int/comm/culture/index_en.htm
http://www.infobel.com/teldir/
http://www.ukoln.ac.uk/metadata/roads/what/
http://www.vignette.com/
http://www.sapportals.com/index.aspx
http://www.plumtree.com/
http://www.fdusa.com/products/zportal.html
http://www.ws-i.org/Profiles/SimpleSoapBindingProfile-1.0-2004-08-24.html
http://www.collectionscanada.ca/bath/tp-bath2-e.htm
http://www.loc.gov/marc/community/eccihome.html
http://egov.vic.gov.au/pdfs/casp-v1.0-draft-Feb2002.pdf
http://www.iso.org/iso/en/CatalogueDetailPage.CatalogueDetail?CSNUMBER=27446


 

 גילוי ואיחזור 212  הנחיות קלימרה

 

 
[41] SRW (Search/Retrieve Web Service) defines a web service for searching 
databases containing metadata and objects, both text and non-text. The SRW 
Initiative builds on Z39.50 along with web technologies. 
http://www.loc.gov/z3950/agency/zing/srw/   
 
[42] ONE-2 Profile http://www.one-2.org/ 
 
[43] The Getty’s AAT (Art and Architecture Thesaurus)  
http://www.getty.edu/research/conducting_research/vocabularies/aat/  
 
[44] ICONCLASS http://www.iconclass.nl/index.html    
 
[45] The Social History and Industrial Classification for museum objects.  
Social History and Industrial Classification (SHIC2) (2nd ed). mda (UK Museum 
Documentation Association). 
(See http://www.mda.org.uk/keytexts.htm for details.)  
 
[46] Eakins, John P. and Graham, Margaret E.: Content-based Image Retrieval: a 
report to the JISC Technology Applications Programme.  January 1999.  
http://www.unn.ac.uk/iidr/report.html   
 
[47] QBIC (Query by Image Content) http://wwwqbic.almaden.ibm.com/     
 
[48] ShoppingGarden  
http://www.btexact.com/whatsnew/newsreleases?doc=42974) 
 
[49] Searching for and Retrieving Digital Images. TASI (Technical Advisory Service 
for Images) Advice Paper, 2002. 
http://www.tasi.ac.uk/advice/using/srchandret.html  
 
[50] Open Archives Initiative (OAI) http://www.openarchives.org/ 
 
[51] OAI Protocol for Metadata Harvesting  
http://www.openarchives.org/OAI/openarchivesprotocol.html  
 
[52] Foulonneau, Muriel (ed.): Open Archives Initiative – Protocol For Metadata 
Harvesting. Practices of cultural heritage actors. September 2003.  
http://www.oaforum.org/otherfiles/oaf_d48_cser3_foullonneau.pdf  
 
[53] JISC Information Environment Architecture: OAI FAQ. UKOLN.  
http://www.ukoln.ac.uk/distributed-systems/jisc-ie/arch/faq/oai/ 
 
[54] Berners-Lee, Tim; Hendler, James and Lassila, Ora: The Semantic Web: a new 
form of Web content that is meaningful to computers will unleash a revolution of 
new possibilities.   In Scientific American, May 2001.  
http://www.sciam.com/article.cfm?articleID=00048144-10D2-1C70-
84A9809EC588EF21  
 

http://www.loc.gov/z3950/agency/zing/srw/
http://www.one-2.org/
http://www.getty.edu/research/conducting_research/vocabularies/aat/
http://www.iconclass.nl/index.html
http://www.mda.org.uk/keytexts.htm
http://www.unn.ac.uk/iidr/report.html
http://wwwqbic.almaden.ibm.com/
http://www.btexact.com/whatsnew/newsreleases?doc=42974
http://www.tasi.ac.uk/advice/using/srchandret.html
http://www.openarchives.org/
http://www.openarchives.org/OAI/openarchivesprotocol.html
http://www.oaforum.org/otherfiles/oaf_d48_cser3_foullonneau.pdf
http://www.ukoln.ac.uk/distributed-systems/jisc-ie/arch/faq/oai/
http://www.sciam.com/article.cfm?articleID=00048144-10D2-1C70-84A9809EC588EF21
http://www.sciam.com/article.cfm?articleID=00048144-10D2-1C70-84A9809EC588EF21


 

 גילוי ואיחזור 213  הנחיות קלימרה

 

[55] Resource Description Framework (RDF) http://www.w3.org/RDF/  
 
[56] DAML+OIL http://www.daml.org/about.html 
 
[57] OWL Web Ontology Language Overview 
http://www.w3.org/TR/owl-features/  
 
[58] Towards a Semantic Web for Heritage Resources. DigiCULT Thematic Issue 3, 
May 2003. ISBN 3-902448-008.  
http://www.digicult.info/pages/Themiss.php  
 
[59] Yahoo: Content Acquisition Program 
http://docs.yahoo.com/docs/pr/release1144.html  
 
[60] Google Search Appliance 
http://www.google.com/appliance/features.html  
 
[61] Google Public Search Service  
http://www.google.com/services/websearch.html 
     

 חזרה לתוכן  קישורים 

 

 בלגיה

 (Web Guide) Webwijzer 

הפרויקט מדריך את משתמש הספריה לאתרי אינטרנט איכותיים. התחום הרחב יותר של 

Webwijzer .הינו פיתוח של דלפק סיוע וירטואלי 

http://www.vcob.be/servlet/be.coi.gw.servlet.MainServlet/standard/?toDo=open&id=
2158 
 

 קרואטיה

Culturenet.hr 
 Open Society Institute -על ידי המשרד הקרואטי לתרבות ו 2003פורטל תרבותי שמוסד בשנת 

Croatia  ,במטרה לצרף את כל המקורות הזמינים בנושא התרבות הקרואטית )ארגונים, אגודות
וסדות, פרויקטים ועוד(, לעודד את הפיתוח והיישום שלהם, ולספק למגזר התרבות הקרואטי נקודת מ

 גישה אמינה הכוללת אינפורמציה רלוונטית. 

http://www.culturenet.hr/v1/english/index.asp  
 

 הרפובליקה הצ'כית

(Centralni evidence sbirek) CES 
ה. המערכת מאפשרת אוספים בצ'כי-הינו הקטלוג היחיד של כל אוספי המוזיאונים וכל התת CES -ה

למשתמשים לגלות ולמקם אוספים תוך שימוש בחיפושי טקסט מלא,המבוססים כעל תיאור תוכן של 

 ת לניהול הנתונים. , משמשPostgreSQL ,WWW interfaceכל אוסף.מערכת נתונים חופשיה 

http://www.mkcr.cz/ces/  
 

Slovacke muzeum 
על ידי שימוש בקטלוג המקוון משתמשים מכל מקום בעולם יכולים להגיע להחזקות של ספרית 

 המוזיאון המתמחה הקטן הזה, להזמין ספרים, עותקים ועוד.

http://knihovna.slovackemuzeum.cz 

 

http://www.w3.org/RDF/
http://www.daml.org/about.html
http://www.w3.org/TR/owl-features/
http://www.digicult.info/pages/Themiss.php
http://docs.yahoo.com/docs/pr/release1144.html
http://www.google.com/appliance/features.html
http://www.google.com/services/websearch.html
http://www.vcob.be/servlet/be.coi.gw.servlet.MainServlet/standard/?toDo=open&id=2158
http://www.vcob.be/servlet/be.coi.gw.servlet.MainServlet/standard/?toDo=open&id=2158
http://www.culturenet.hr/v1/english/index.asp
http://www.mkcr.cz/ces/
http://knihovna.slovackemuzeum.cz/
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 דנמרק

Aarhus Public Libraries, The Digital Library 
-CD, וידיאו, CDבסיס נתונים ביביליוגרפים באינטרנט המציע גישה חופשית לתשעה מיליון ספרים, 

ROMות. ניתן לערוך הזמנה מקוונת של , וספרים מדברים, אשר זמינים בספריות הציבוריות הדני

 http://www.bibliotek.dkחומרים שיגיעו לספריה הציבורית הקרובה ביותר. 

 
 פינלנד

ELEF :Southern Savo 
מטרת פרויקט זה הנה לקדם ולפשט חיפושי נתונים על ידי יצירת רשת שירותי נתונים אזרית. הרשת 

. Savoספק אמצעי לחיפוש המשולב עם גישה לכל נתוני האינטרנט המתייחסים לאזור הדרומי של ת

, Mikkeliהשלב הראשון של הפרויקט כולל את הספריה העירונית והמוזיאוןנים העירוניים של 

 .Mikkeliהארכיונים המרכזיים של רשומות עסקיות פיניות וכמומחים את הארכיונים האיזוריים של 

http://www.elka.fi/  

 
 גרמניה

Virtuelles Bücherregal NRW  ( Virtual Book Shelve North Rhineland-
Westphalia) 

וממקם אותם  HTMLלדפי  North Rhineland-Westphalia Unionממיר את הרישומים בקטלוג של 
 אילתות במנוע חיפוש.על שרת כך שניתן לאחזר אותם על ידי ש

http://kirke.hbz-nrw.de/dcb/virkiv/ 
 יוון

Argo 
Argo  הנה סביבה המאפשרת גישה פתוחה למשאבי מידע ביביליוגרפי, אשר זמינים ביוון ומחוצה

י נתונים המיוצרים או מאוחסנים על ידי לה, על ידי חיפוש פשוט, בינוני ומתקדם. נותנת גישה לבסיס

)מרכז תיעוד מרכזי(, קטלוגים של ספריות במרכזי מחקר היסטורי ובתי ספר ומוסדות זרים  EKT -ה
לארכיאולוגיה שבסיסים ביוון, קטלוגי ספריה מאוניברסיטאות יווניות, וקטלוגים מספריות בכל רחבי 

 http://argo.ekt.gr ועוד(.  YLMELVהעולפם )לדוגמא, ספרית הקונגרס, קטלוג 
 

 אירלנד

Ask About Ireland 
פורטל המאפשר רגישה לאינפורמציה, תמונות ומסמכים מהספריות, המוזיאונים והארכיונים האירים 

  .www.askaboutireland.ie/show_homepage.dohttp//: הציבורים. 

 
 לטביה

MetaLib - Virtual Library Portal 
מספק למשתמשים ממשק ידידותי אחיד ומאפשר להם לחפש במקורות נפרדים )לדוגמא קטלוגי 
ספריה, בסיסי נתונים, שערים נושאיים, עיתונים, תמונות ועוד(. מציע גם כלי התאמה אישית, כגון 

 לת לשמור תוצאות חיפוש, לעקוב אחרי היסטורית החיפושים ולבחור את צורת התצוגה.היכו

http://www.library.lt 
 

Utena Land 
 -בתמיכת ה Utena A. and M. Miskiniaiפורטל אינטרנט שנוצר על ידי הספריה הציבוריות על שם 

Open Society Fund יה. מטרת הפרויקט הנה ליצור מערכת מידע קהילתית באינטרנט על בלטב
מנת להבטיח גישה ציבורית למידע על מוסדות מקומיים שונים: ספריה, מוזיאון מקומי, עיתונות 

 on.lt-http://www.utena מקומית, בתי ספר ואחרים. 
 

 מקדוניה

Macedonian Archival Integrated Information Systems  
 http://www.arhiv.gov.mkמערכת מידע ייחודית לארכיוני מדינה במקדוניה. 

http://www.bibliotek.dk/
http://www.elka.fi/
http://kirke.hbz-nrw.de/dcb/virkiv/
http://argo.ekt.gr/
http://argo.ekt.gr/
http://www.askaboutireland.ie/show_homepage.do
http://www.library.lt/
http://www.utena-on.lt/
http://www.utena-on.lt/
http://www.arhiv.gov.mk/
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 מלטה

Heritage Malta 
 פורטל של מספר מוזיאונים ואתרי מורשת במלטה.

http://www.heritagemalta.org/museums.html  
 

Libraries and Archives Department Website 
 שער לספריות וארכיונים, כולל ספריות ציבוריות, וגישה מקוונת לקטלוג ספריה מקוון.

http://www.libraries-archives.gov.mt/  
 

 נורווגיה

Kulturnett Norge  
שער רשמי לתרבות הנורווגית ברשת. השירותים כוללים בסיס נתונים רחב המכיל קישורים למגוון 
אתרי תרבות נורווגים, יומן תרבות של האירועים בכל המדינה ומגזין מקוון על תרבות וטכנולוגית 

 http://www.kulturnett.no ת בפורטל. מידע. מיצג דרך חדשה של שימוש במפות נושאיו
 

   (Cultural Heritage Ekofisk) Kulturminne Ekofisk 
מערכות המאפשרות למשתמשים לגלות, למקם ולבקש פריטים ממגוון של אוספים שונים. הפרויקט 

     Dublin -דאטה משותף ב-אלמנט מטה ,דאטה מהשותפים-לאיסוף מטה OAIמשתמש בפרוטוקול 

Core  ואת מנוע החיפושFAST Search & Transfer ASAאוביקטים דיגיטלים יזוהו לפי ה .-URN 

 אתר בבניה(.)National Library URN:NBN resolution service -ותעשה אליהם הפניה דרך ה

 
 (Photos from Trondheim) Trondheimsbilder 

הזה הנה לאפשר חיפוש חוצה בסיסי נתונים בשלוש מערכות בסיסי נתונים שונות,  מטרת הפרויקט

 .SRW 1.1אשר כל אחת מהן מכילה תמונות דיגיטליות. מתמקד בשימוש בטכנולוגיה חדשה כמו 

(http://www.loc.gov/z3950/agency/zing/srw/).  
http://trhweb.trondheim.folkebibl.no/bildeprosjekt/  
 

 פולין

SEZAM, IZA and PRADZIAD 
)מערכת רשומות SEZAM מנוע חיפוש שנוצר על מנת לאפשר גישה דרך האינטרנט לבסיסי הנתונים 

 מוות(.)תוכנית רישום לידה, נישואים וPRADZIAD -)מצאי ארכיון( ו IZAשל נכסי ארכיון(, 

http://www.archiwa.gov.pl 
 

The Museum Information Exchange Network- SSWIM 
און מתוכננת כתוכנת מידע מינימליסטית. המחברים שלה )המוזיאון הלאומי בוורשה והמוזי

הארכיאולוגי הלאומי בוורשה( ייעדו אותה לשימוש בצירוף למערכות ניהול אוספים קיימות, על מנת 
לאפשר החלפה של חלק מהמידע המאוחסן בבסיסי הנתונים של המוזיאון דרך רשת חיצונית. זמין גם 

 .למוסדות ואנשים מחוץ למוזיאונים )לדוגמא משרדי תירות, הוצאות לאור, מוסדות חינוך(

http://www.pma.pl  
 

 פורטוגל

MatrizNet 
מנוע חיפוש רשת, המאפשר למשתמשים לגלות, למקם ולבקש פריטים מאוספים בעשרים ותשעה 

 (IPMמוזיאונים, והמתואם על ידי המוסד הפורטוגלי למוזיאונים )

http://www.matriznet.ipmuseus.pt  
 

 רומניה

Dinicu Golescu, Arges County Library 

http://www.heritagemalta.org/museums.html
http://www.libraries-archives.gov.mt/
http://www.kulturnett.no/
http://www.kulturnett.no/
http://www.loc.gov/z3950/agency/zing/srw/
http://trhweb.trondheim.folkebibl.no/bildeprosjekt/
http://www.archiwa.gov.pl/
http://www.pma.pl/
http://www.matriznet.ipmuseus.pt/
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זוהי דוגמא לחיפוש חוצה המתבצע על פני רשת גיאוגרפית רחבה. ניתן לחפש בקטלוגים של ספריות 
 ציבוריות על ידי שימוש במספר קריטריונים המשולבים עם אופרטורים בוליאנים.

http://bjarges.adisan.ro  
 רוסיה

Hermitage Museum 
 .QBICאתר זה מכיל הדגמה של איחזור תמונות תוך שימוש בסכמת 

http://www.hermitagemuseum.org/html_En/07/hm7_41_1.html,   
 

 סלובקיה

Virtual Library of Slovakia - VIKS 
 http://www.snk.skפרויקט של הספריה הסלובקית הלאומית. 

 
 ספרד

Catalogo de la Red de Bibliotecas Públicas de Andalucía - AbsysNET 
יכול לשמש כפורטל גילוי מקורות, אשר יכול לחפש בקטלוגים של ספריות ובמקורות נתונים אחרים בו 

 זמנית, ולספק למשתמשים מידע הנלקח ממגוון רחב של מקורות.

http://www.juntadeandalucia.es/cultura/rbpa/  
 

Directory of Spanish and Latin American Public Libraries 
המדריך יכלול את כל הספריות הציבוריות בספרד ובאמריקה הלטינית, ויאפשר את חילופי המידע 

 PICBIP (Programa Iberoamericano deביניהן. מידע יאוחזר באמצעות אתר האינטרנט של 
Cooperación en materia de Bibliotecas Públicas תוכנית אמריקה הלטינית לשיתוף פעולה =

, המחליף את מבני LDAPשל ספריות ציבוריות(. הוא משתמש בסטנדרט הבינלאומי החדש ביותר, 

X500 .://http  www.picbip.org 
 

Pacifico II 
אפשר למשתמשים לגלות, למקם לדאטה על מנת -למטה מתאר תוכן על ידי שימוש בגישות ייחודיות

ולבקש פריטים ממגוון רחב של אוספים שונים, המוחזקים בספריות, ארכיונים ומוסדות מדע. העיצוב 
החדשני של פורטל האינטרנט מציע מספר שירותי ערך מוסף, הכוללים חנות וירטואלית לקנית 

ת תוך שימוש , גישה לתכני רשe-commerceערכת מוצרים נלווים של חומרים שונים תוך שימוש במ

 .voice-over IP, ושירות "יעוץ וסיוע מרחוק" המבוסס על מערכות WAPבגישת 

http://www.pacifico.csic.es/ 
 

Portal de Documentación Ferroviaria “Docutren” 
למשתמש לבצע חיפושים נפרדים או סימולטנים בכל בסיסי הנתונים זוהי אפליקציה המאפשרת 

 Fundación de los Ferrocarriles Espańoles’ Railway Documentation Historical -השייכים ל
Archive Department המתמש יכול לגשת ולהתייעץ עם הפניות ביביליוגרפיות ומהפניות למסמכים .

ית הרכבות, ארכיון הרכבות ההיסטורי, והמרכז לתיעוד ותרגום. בשלושה תחומים מרכזיים: ספר
 מטרת האפליקציה הנה לההפך לנקודת התיחסות חיונית לכל התומכים והחוקרים בתחום.

http://www.docutren.com  
 

 בריטניה

(the Centre for Educational Technology Interoperability Standards) CETIS 

CETIS  מייצג את ההשכלה הגבוהה והמתקדמת בבריטניה ביוזמות בינלאומיות ליצירת סטנדרטים

  .http://www.cetis.ac.uk/חינוכיים. 
 

Glasgow Digital Library Project. 
ם משותף שבסיסו במרכז למחקר של ספריה דיגטלית הנה מיז (GDL)הספריה הדיגיטלית של גלזגו 

הראשוני מומן לשנתיים על ידי התוכנית למחקר תומך  GDLבאוניברסיטת סטרטצ'ליד. פרויקט 

כספריה משותפת וירטואלית לרוב  GDLבספריות. המטרה המקורית של הפרויקט היתה לבסס את 

http://bjarges.adisan.ro/
http://www.qbic.almaden.ibm.com/
http://www.hermitagemuseum.org/html_En/07/hm7_41_1.html
http://www.snk.sk/
http://www.juntadeandalucia.es/cultura/rbpa/
http://www.picbip.org/
http://www.picbip.org/
http://www.pacifico.csic.es/
http://www.docutren.com/
http://www.cetis.ac.uk/
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שאב דיגטלי לגמרי לתמיכה בהוראה, מוסדות הציבור בגלזגו. המטרה לטווח ארוך היתה ליצור מ
 למידה ומחקר בכל הרמות בעיר, שיאחד חומרים המופרדים כרגע בשל בעלות או מיקום פיזי. 

 /http://gdl.cdlr.strath.ac.uk 
 

(JISC) Joint Information Services Committee 
סדרה של שירותים  -בבריטניה מפתחת "סביבת מידע"  JISC)מאוחדת )מועצת שירותי המידע ה

, לגלות, לגשת, להשתמש FE-ובקהילת הUK HE -מרושתים, אשר מאפשרים לאנשים בתוך ה

ו שירות כשלעצמו אינו מערכת א JISC IE-. הhttp://www.jisc.ac.uk/ieולפרספ מגוון של משאבים 
יחיד, או מסגרת של שירותים, אשר ניתן להשתמש בהם ביחד כמרכיבים, על מנת לספק 

אמורה לתמוך JISC IE -פונקציונליות הנדרשת על ידי המשתמש. הארכיטקטורה הטכנית של ה
בהחלפת מידע  עם רכיבי שירות אחרים בצורה יעילה, כולמר, היא מספקת סטנדרטים לממשק מכוון 

רכיבי השירות, במטרה להפחית את המאמץ הנדרש על ידי המשתמש האנושי להשתמש מכונה בין 
 בשירותים אילו ביחד.

/ie/arch-systems/jisc-http://www.ukoln.ac.uk/distributed 
 

(MEG) Metadata for Education Group 
( או סביבות למידה MLEספריות אקדמיות רבות מעורבות גם בפיתוח סביבות ניהול למידה )

( MEGדטה לחינוך )-מובילים את קבוצת מטה UKOLN(. בבריטניה, VLEוירטואליות )

/http://www.ukoln.ac.uk/metadata/education דטה בתמיכה במערכות -שקול יישומים למטהל
 כאלו.

 
seamlessUK  

מועצת מחוז אססקס בבריטניה הנה מתנסה בפיתוח מערכת מידע קהילתי מבוזר. במקום בסיס 

(, SEAMLESS)אשר צמח מפרויקט  Essex Onlineהנתונים המרוכז המסורתי של המידע הקהילתי, 

נתונים ואתרי אינטרנט של הארגונים המשתתפים לחיפוש בבסיסי Harvest -וZ39.50 -משתמש ב
בחיפוש משולב יחיד. הדבר ידוע גם כ"שילוב עמוק". ארגונים מקומיים )מועצות, אוניברסיטאות 
ומכללות, סוכנויות עסקים, רשויות בריאות, קבוצת העיתונים המקומית, סוכנויות התנדבותיות ועוד( 

במטרה שהמערכת תחפש בכל סדרות הנתונים הופכים את הנתונים שלהם לזמינים למערכת. 

, שבתורו מבוסס על e-gmsדטה משותף המבוסס על -המבוזרות האלו, השותפים אימו פרופיל מטה

Dublin Coreואגרון משותף לרישום תיאורי נושא. אססקס קיבל מימון מה ,- New Opportunities 

Fund מספקי מידע לאומיים גדולים, כגון,  לפתח את המערכת למערכת ארצית על ידי הכנסת נתונים

nhsDirect Online מיליון  6, ועל ידי הפיכת החיפוש לנגיש ליותר רשויות מקומיות, באופן המכסה

 http://www.seamlessuk.info/ בני אדם.   
 

The Tate Gallery  
נות השייכות לקטגוריות הכלליות הבאות: קבוצות ותנועות, גלריית טייט מאפשרת להסתכל בתמו

הפשטה, ארכיטקטורה, רגשות וקונספטים, היסטוריה, נושאים פנימיים, פנאי ובילוי, סיפרות ובדיה, 
טבע, אוביקטים, אנשים, מקומות, אמונה ודת, חברה, סמלים, עבודה ומקצועות. קטגוריות רחבות 

לדוגמא, אובייקטים מחולק ל"ביתיים", "מקומות בילוי",  יותרף קטגוריות צרות-אלו מחולקות לתת
 "ציבורי ומוניציפלי, "דתי" ו"מקומות עבודה".

http://www.tate.org.uk/servlet/SubjectSearch  
 
 

24 hour museum 
 מוזיאונים, גלריות ואטרקציות מורשת. 2500-אלי, שער ללמעלה מהמוזיאון הבריטי הלאומי הוירטו

http://www.24hourmuseum.org.uk/  
 חזרה לתוכן העניינים

 
 

http://gdl.cdlr.strath.ac.uk/
http://www.jisc.ac.uk/ie
http://www.ukoln.ac.uk/distributed-systems/jisc-ie/arch/
http://www.ukoln.ac.uk/metadata/education/
http://www.seamlessuk.info/
http://www.seamlessuk.info/
http://www.tate.org.uk/servlet/SubjectSearch
http://www.24hourmuseum.org.uk/
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 הנחיות קלימרה

 ניהול תוכן והקשר
 
 

   תוכן 

 סוגיות הנידונות בהנחיות אלו כוללות:

 הקשריות

CMS (מערכות ניהול תוכן) 

ERM (ניהול רישומים אלקטרוני) 

DAM (ניהול נכס דיגיטלי) 
 מערכות ניהול אוספים

 וארכיוןספריה , מערכות משולבות של מוזיאון

GIS (מערכות מידע גיאוגרפיות) 
 

 חזרה לתוכן סוגיות מדיניות 

 

, מקורות חייבים להיות מנוהלים. וארכיוניםספריות , יבת הקיום של מוזיאוניםניהול תוכן מונח ביסוד ס
מקורות אינם מוגבלים על ידי מיקום פיזי , בעולם הדיגיטלי. מאורגנים ומתוארים כדי להישלף וְלַשמש

לכל מטרה , כך שהם יכולים לשמש ולשמש מחדש, ויכולים להיות משולבים בדרכים רבות ושונות
 .נדרשת שהיא

 
חייבות להיות , אותן פיסות מידע, לחיפוש שיניב תוצאה משמעותית. תוכן מורכב מפיסות מידע רבות

הניח את הבסיס לסכמות מיון כבר בזמנים , הקשריותרעיון זה של . בהקשר )קונטקסט(מוצבות 
 יותר קלה כי מחשבים יכולים לחפש ;עם דיגיטציה הבעיה נהפכה ליותר קלה וקשה כאחד. מוקדמים

יותר קשה כי פיסות מידע אלה יכולות להיות מוצגות כנתונים . מיליוני פיסות מידע במהירות עצומה
האתגר הוא ליצור . מידע אחר ובעלי ערך מוגבל ללא אינטרפרטציהלגולמיים שאינם מיוחסים 

 .  משמעות -בר, מערכות מחשב שתוכלנה להציג מידע קונטקסטואלי
 

 .עובדים על נושאים אלו ורבים נתמכים על ידי האיחוד האירופיפרויקטים שונים רבים עבדו ו
 

ניהול )לקנות מערכות עליהם  בשאלה האםמקומיים עוסק  וארכיוניםספריות , הדיון עבור מוזיאונים
ם האו האם לנהל את אוספי ,לבדם או בשותפות עם ארגונים אחרים'( וכו, ניהול נכס דיגיטלי, תוכן

, מערכות כאלה יכולות להיות מורכבות. תקני וְסֶכמות גילוי ושליפהבהשתמשם בתיאור מקורות 
כאשר , מקומיים יהיה ליישם פוטנציאלית מערכות מורכבות וארכיוניםספריות , והאתגר למוזיאונים

הצוות הבוחר את המערכת יצטרך . סגל הארגון כבר לוקח על עצמו טווח רחב של משימות אחרות
בכל . המערכת הנבחרת עשויה להיות שנים רבות בשימוש. שות מפתחתמיכה ודוגמאות לזיהוי דרי

, ככל שיהיו חיוניים, יתר ביחס להיבטים רבים -יש סכנה אמיתית ביותר של פירוט, באותו זמן, אופן
 .אפסי, שסיכוי נחיצותם בעתיד

 
 הם. וישתמשו בה לרישום קטלוגי לאוספיהם, מוסדות רבים יתחילו עם מערכת ניהול אוספים

משאבי לימוד , ובו לפתח מידע קונטקסטואלי, לפתח את אתרם, במערכת ניהול אוסף, ישתמשו אז
, הם יקשרו את מערכות התוכן וניהול האוספים שלהם, במשך הזמן. משתמש -ושירותים ממוקדי
 .יכולת -לפיתוח אתר רב

 

 חזרה לתוכן               הנחיות לביצוע  נאות 

 
 חזרה לתוכן         הקשריות
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 -החומר האינטלקטואלי של מסמך"תוכן הנו (, SAAG) םהאמריקאי הארכיונים של אגודתפ המילון "ע
 ,הנסיבות הארגוניות"הוא  והקשר", צליל וראייה, תמונות, מספרים, סמלים, נתונים, טקסט

, הקבלה האחסון או השימוש של  החומרים, המקיפות את היצירה, הפונקציונליות והביצועיות
המשפיעות על , הנסיבות שאותן עלול משתמש להביא למסמך"וגם ". ויחסיהם לחומרים אחרים

 [1". ]הבנתו את המסמך
 

מקומות , מידע על אנשיםשם הוא משמש כ, וארכיוניםים במיוחד במוזיאונ, חשוב מאד הקשר
חשוב היכן , למוזיאון  למשל. הנותנים לו ערך תרבותי, הקשורים עם האובייקט או המסמך, ואירועים

, לדוגמא. חייבים לשמר את הסדר המקורי של אוסף ארכיוניםגם . איפה ועל ידי מי, אובייקט התגלה
ובמספר , יכולה להיות חיונית להבנת מה בעצם קרה, מדיניותסדרת מסמכים שהופקה בזמן ניסוח 

 . מקרים אף להיות נחוצה כראיה בבית משפט
 

. אובייקטים או תמונות יכולים להיות מוצגים בדרכים שונות כדי להציג נושא מיוחד, במוזיאון או גלריה
יכולה להציג אותן אך . גלריה יכולה להציג יחד את כל תמונות אומן מסוים בתערוכה אחת, למשל

עשויה , תעודת לידה בארכיון. או נושא בתערוכה אחרת, מקום, זמן ותמונות יחד עם אחרות מאות
. על ידי מישהו החוקר את תולדות המשפחה, של אותו אדם, להידרש יחד עם אישורי מוות או נישואין

טוריון החוקר תמותת על ידי היס, עשוי להידרש, מאותו זמן או מקום, אך אוסף של תעודות לידה
של  ההקשראשר תתאר גם את התוכן וגם את , דטה -דוגמאות אלו מציגות את הצורך במטה. ילדים

לכל , ך שניתן יהיה להשתמש ולהשתמש מחדש במשאביםמערכות ניהול נחוצות גם לכ. מקורות
 .המקורית בתוך האוסף" תנוחתם"אך עדיין יאחזו ב, מטרה

 
י שימוש בטכניקות אינטרפטציה על יד להקשריותולים להוסיף ערך מוסדות מורשת תרבותית יכ

לשפר את הבנת והנאת על מנת , מידע ופעילויות נוספים, שמשתמשות באובייקטים, משופרות
. הוספת הדגמות על ידיהרי על הסיפור להיעשות יותר משמעותי , אם רואים תערוכה כסיפור. המבקר

תכנית "יאים רעיונות אלה יותר ויותר לתוך מה שנקרא מב, מוזיאונים ואתרי מורשת במיוחד
מקורות וכך גם  באתרים כמו גם במקומות פיזייםשמש יכולה ל, אינטרפרטציה משופרת". פרשנית

מקומיים  וארכיוניםספריות , מוזיאונים. דיגיטליים יכולים לשמש לשיפור חוויות המבקר באתר פיזי

 A: ראה, ותלהדרכה בתכנון פרשנ'. אירועים וכו, תערוכותיכולים לשתף פעולה כדי לשפר פרשנות ל
sense of place: an interpretative planning handbook [2.] 

 
 
 

 חזרה לתוכן      )CMS( מערכות ניהול תוכן

וככאלה יכולות להיות מתוארות , ניהול תוכןלניהול רישום הנן מערכות מערכות ניהול מסמך ו
. ואתרים, אינטרנט, אתראנטמיושם לניהול תוכן דיגיטלי ב, על כל פנים, המונח. כמערכות ניהול תוכן

CMS מנהלת את הדרך בה תוכן מוסף לאתר. CMS מורכבת מתוכנה לניהול התהליכים  רך כללבד
, תמונה, טקסט)בצירוף מאגר הנתונים של מקורות , לוח תוכן דרך הרשתהמגוונים של יצירה ושי

. מידע מורד לאתר כתגובה לקלט מהמשתמש, המוחזקים בשרת ואשר ממנו'( אודיו וכו, וידיאו

 : CMS -פעולות ה

 לעסוק בכמויות גדולות של מידע תמאפשר. 

 מחדש נתונים -תוכן בחלקים שונים של אתר ללא צורך להקלידשימוש מחדש בל תעוזר. 

 דרך האתר, זמינים מיידית למשתמש, עושה שינויים שנעשו במאגר הנתונים של השרת. 

 למשל בהגדרה מי מורשה להוסיף או לערוך תוכן וכו, פיקוח על יצירת התוכן תמאפשר.' 

 אוטומציה של תהליכים מסוימים כעבודת ארכיב בזמנים מיוחדים וכו תמאפשר .' 
 

 :הנם CMSל  המרכיבים העיקריים ש

 הדבר. אלה בשבלונותישתמשו , אלו המורשים לתרום תוכן. שבלונות לעיצוב דפי הרשת 
 '.תאריך סקירה וכו, תאריך ההוספה ,דטה-שימושי אם הם גם יכולים להוסיף מטה

  באתר" חיה"לבדוק אוטומטית שכל דבר נכון לפני הופעה על מנת תהליכי תזרים עבודה . 

  שמאפשרת שינויים במסמךתוכנת ניהול ֶוְרסיה. 
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  נרשם כתשובה לחיפושי משתמשיםהתוכן. 

 כאשר התוכן דורש בדיקה מחדש ,תוכנת אזעקה לתורמי חומר. 
 

 :הטכנולוגיות המעורבות כוללות

  שפתscripting  הדוגמאות כוללות. והצגתו ברשת, למיצוי נתונים ממאגר נתונים: 

o (Active Server Pages) ASPשל מיקרוסופט . 
o (Hypertext Preprocessor) PHP 
o ColdFusion 
o ical Extraction and Reporting Language)(Pract Perl 
o Python 

 כמו  רציונלי  נתונים  בסיסרת ש MySQL                  

  סטנדרטים לניהול העברת מידע בין מערכות באינטרנט כמו SOAP( פרוטוקול גישה לאובייקט
 (.פשוט

 

בהעברת מידע בין מאגרי נתונים ומערכות   XML (Extensible Markup Language) -השימוש ב

 [.3]מכיל מדריכים מקוונים לאחדות מטכנולוגיות אלו   WWWC -אתר ה. דרך האינטרנט הולך וגובר
  

או , להשתמש במערכת מקור פתוחה, מוסדות יצטרכו לשקול האם לקנות אחת, CMSכאשר בוחרים 
ישנן מספר מערכות מקור פתוח . יהיה תלוי בזמינות הכישורים והתקציב הדבר. לתכנן אחת משלהם

רכת ליישם ולתחזק את המע, כישורים לבנות, למשל ,כישורים להשתמש בהןידרשו אך  ,חופשיות
למרות שעשויות להיות  קהילות מפתחות , גיבוי מהספק יחסר גם. ולאמן סגל אחר בשימושה

מסחרי יכולה לנוע בהתאם למספר התורמים  CMSעלות של . אקטיביות שיכולות לספק תמיכה
יכולים גם להיות דמי ֵהְיתר עבור מאגר . המורשים להשתמש בו ואם מודולים מיוחדים נדרשים

מורץ  CMS -הבה , וזרתבמ CMSמוסדות מקומיים עשויים להיות מעונינים בגישת . דיהנתונים היסו
, לדוגמא(. ושותפות שיתוף פעולהראה הנחיות על )ומוסדות אחרים מוסיפים תוכן , על ידי מוסד אחד

CMS קבוצה של מוסדות מקומיים ל ידייוכל להיות מורץ על ידי גוף מוסמך מקומי או ע. 
 

גם שימושי . ביקורת המידע יעילה לקביעת היקף התוכן שינוהל, התוכנה הנבחרת בלי קשר לפתרון
תוכנית חייבת להיות , כמו עם כל הפרוייקטים. ההווה והעתיד האפשריים לאתר חייבים להישקל

אחד . וכל הנושאים הללו חייבים להישקל כבר בהתחלה( ראה הנחיות על תכנון אסטרטגי)משורטטת 

Content Manager [4     .] הגרמני הוא האתר CMS -הטובים ביותר למידע על ה מהאתרים האירופיים

 Mike Lowndes[5 .]  -ו Paul Browningאת  JISC TechWatch ח של"לסקירה טכנית ראה את הדו
 

יכול לשמש גם אצל חברי קהילה המאומנים או מוסמכים להוסיף תוכן לאתר הקהילה כפי  CMS -ה, 
 (.תוהנחיות על זהות  ולכידות תרבותי אהר)סגל המשמש אצל הוא ש

 
 תוכןחזרה ל    )ERM( ניהול רישומים אלקטרוני

 : מידע במסמך יכול היות מתואר כ

  חומר הנושא של המסמך –תוכן 

  אלמנטים עיצוביים ככותרות; בדיגיטלי'. מספר דפים וכו, צורה פיזית; במסמך נייר –מבנה ,
 '.וכו( גופנים)תווים 

 והתייחסותו למסמכים אחרים, איך על ידי מי ולמה המסמך נוצר, היכן – הקשר  . 
 . אזי משמעות המסמך עלולה להיות מסולפת, רל חס"אם משהו מהנ

 
מזמן יצירתו ועד זמן , העיקרון המונח ביסוד ניהול מסמכים הוא מחזור החיים של מסמך או רישום

החלטות על דרך ניהול מסמך מסוים נעשות על בסיס מגוון . לארכיוןסילוקו או העברתו באופן קבוע 
 .חוק ל פיגנת נתונים ומשך זמן  של שמירה עשיקולים כולל דרישות משפטיות כמו חקיקת ה

 

http://www.asp.net/Default.aspx?tabindex=0&tabid=1
http://www.php.net/
http://www.macromedia.com/software/coldfusion/
http://www.perl.org/
http://www.python.org/
http://www.mysql.com/
http://www.mysql.com/
http://www.w3.org/TR/soap/
http://www.w3.org/TR/soap/
http://www.contentmanager.de/
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מערכת ניהול רישומים מאפשרת יישום לוחות זמנים מוסכמים ותקופות קצובות לסקירת כל סוג 

רישומים צריכים . בהתריעו לסגל על הגעת השלב הבא לכל רישום, ינהל זאת אוטומטית ERM. רישום
 .להיסקר בכל שלב

 

ERM  וגם מסמכים פיזיים העשויים להיסרק " נולדו דיגיטליים"רישומים שחייב להיות מסוגל לנהל גם
במיוחד , חשובים ממש כרישומי נייר", נולדו דיגיטליים"רישומים אלקטרוניים ש. אל תוך המערכת

 -בועידות המתנהלותרישומי פגישות  דואר אלקטרוני.החלטות רבות מתקבלות על ידי חילופי כאשר 
. ממש כמו שנעשה בזמן פגישות קונבנציונליותחייבים להישמר, מיידיות  וידיאו או מערכות להודעות

חייב להיות   ERM-ה, אך אידיאלית. הנו יעיל, רישומים נאות בין מנהלים וסגל-תרבות של נוהג אצירת
. האלקטרוניות מפיקות הרישומים רכותמסוגל לקלוט רישומים על ידי תהליך מובנה לתוך המע

, המתייחסים למסמכים אלו דואר אלקטרוניהמורכבים למשל ממסמכי נייר וגם מרישומים בני כלאיים 
 : חשוב גם שרישומים יספקו סימוכין ל. יצטרכו גם הם ניהול

  (.עסקה או החלטה, ח מדויק של פעילות"כדו)אותנטיות 

 (.אחר כךביטחון שנתונים לא שונו ) שלמות 

 (.ותו לרישוםמניעת יוצר המקור מלהתנער מאחרי)התכחשות  מניעת 
 .וקונטקסט, מבנה, דטה המתארת תוכן-תידרש מטה, למטרות שליפת מידע

 
 

 חזרה לתוכן    )DAMS(  ניהול  נכס  דיגיטלי

DAMS בארכיון םועד שימורם או יצירת םמזמן רכישת םיכולות לתמוך בנכסים דיגיטליים לאורך חייה .
באפשרן מיקום ושליפה בלי , במיוחד תמונות דיגיטליות או וידיאו, ונות לפקח על מקור דיגיטליהן מכו

בשומרן את רישום כל , יכולות לעקוב אחרי כל הגרסות האפשריות השונות ןה. אובדן ֶהְקשר המקור

ו חיפוש ויצוא א, לתיאור הכליםיכילו את  DAMS. השינויים ובקשרן את כל העותקים חזרה למקור
אפשר השימוש במשאבים דיגיטליים שוב ושוב בלי צורך תיכך . הפצה של תוכן בכל צורה נדרשת

 . ליצור מחדש קובץ מקורי ואחר כךלתקן , להשתמש, למצוא
 

דטה התיאורית -זה כולל את המטה. יחד עם התוכן עצמו, אחסון מידע על התוכן על ידינעשה  הדבר
ה הקונטקסטואלית או הסטרוקטורלית שעוסקת בהתייחסות דט-ואת המטה, שמכילה מידע על התוכן

ציור ; מסמך עשוי להיות מקושר למסמכים אחרים בסדרה כרונולוגית, לדוגמא. בין מקור למקור אחר

חפץ יכול להיות חלק ; וכולם ביחד יוצרים רצועת סרט מצויר, 10בסדרה של  3יכול להיות מספר 
 .וגיתמאוסף שנמצא יחד בקבר בחפירה ארכיאול

 

יכולות לפקח על גישה ושימוש  DAMS, כאשר מידע על נושאי זכויות או אימות זהות משתמש כלול
ראה הנחיות על ) התאמה אישיתמידע של משתמש יכול גם לאפשר (. הנחיות על בטיחות ראה)

 .יכולה גם להיאסף סטטיסטיקה על שימוש(. התאמה אישית
 

 יעיל מבחינה כספיתאו /שקול את צורכיהם ואם יהיה נחוץ וצריכים ל, מוסדות מקומיים קטנים יותר

 .הלהיות מספיק העשוי היא, אם יש להם מערכת ניהול אוספים. DAMSלהכניס  
 

ראה את  , ביחד עם פרטים טכניים ורשימת מערכות מסחריות, DAMSלדיון מפורט יותר על 

 .DigiCULT Technology Watch Report 1 and Thematic Issue 2 [6.] 

 
 חזרה לתוכן      מערכות  ניהול אוספים

בדרך כלל היא תיישם תקן . מערכת ניהול אוספים משמשת לאחסון מידע מקוטלג אודות אוספי מוסד

אם למוסד יש MIDAS[10 .] או MARC [7 ,] EAD[8 ,] SPECTRUM[9 ]קיטלוג מקצועי מוכר כמו 
שום מידע תוך שימוש במגוון של ילר לשמשאותה התוכנה עשויה , ספריה או ארכיב, אוספי מוזיאון

יות של מערכת ניהול אוספים עשויה גם לשמש לניהול תמונות דיגיטל, בנוסף. תקני נתונים מקצועיים
 . ולכן גם לפעול בתור מערכת ניהול נכס דיגיטלית, פריטים באוסף

  

http://www.loc.gov/marc/
http://www.loc.gov/ead/
http://www.loc.gov/ead/
../../../../Local%20Settings/Local%20Settings/Temporary%20Internet%20Files/Content.IE5/unzipped/zipped%20guidelines%20for%20translators%209th%20Dec/guidelines%20without%20cover%20pages/SPECTRUM
../../../../Local%20Settings/Local%20Settings/Temporary%20Internet%20Files/Content.IE5/unzipped/zipped%20guidelines%20for%20translators%209th%20Dec/guidelines%20without%20cover%20pages/SPECTRUM
../../../../Local%20Settings/Local%20Settings/Temporary%20Internet%20Files/Content.IE5/unzipped/zipped%20guidelines%20for%20translators%209th%20Dec/guidelines%20without%20cover%20pages/MIDAS
../../../../Local%20Settings/Local%20Settings/Temporary%20Internet%20Files/Content.IE5/unzipped/zipped%20guidelines%20for%20translators%209th%20Dec/guidelines%20without%20cover%20pages/MIDAS
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. אם מבוצעים חיפושים ותוכן נשלף מאוספים מורכבים, חשוב מאד, דטה מתאימה-השימוש במטה
לדוגמא דרך פורטל או דרך אתר מוזיאון לאומי  ,מוסדות מקומיים יכולים לעשות את אוספיהם זמינים

על שאלות  למענה תיאורי אוסף יכולים לשמש. לעקוב אחר ההנחיות לאתר זה וחייבים, וירטואלי
אינם מתעניינים היכן מונח פיזית , לעתים קרובות, משתמשים. שאינן מוגבלות למוסד או פורמט אחד

דטה תיאורית של -וכאן המקום בו מטה ,מסמך או וידיאו, תמונה, ספרמוגש כאו האם הוא , המידע
 . היא חיונית עבודה הדדיתתקן 

 
יותר , אך מערכות ניהול אוספים. מערכות נרכשו בעיקר לנהל קיטלוג של פריטים באוספים, בזמנן

מערכת טיפוסית , לדוגמא. שירותים ופרוצדורות אדמיניסטרטיביות, ויותר מנהלות היקף משאבים
 :עשויה לנהל

  (שבוניתביטוח ודרישות ביקורת ח, תנאים והתניות, כיסוי מפקידים)רכישות 

 קיְטלּוג 

 פיקוח מיקום 

 שימור 

 בירורים או חקירות 

 פיקוח הלוואות ותנועות 

 מידע ניהולי 
 :מערכת צריכה לתמוך ב

  כמו , רלבנטיים ובינלאומייםתקנים לאומייםISAD(G) [11], ISAAR(CPF) [12ו ]- EAD[8 ]

 .למוזיאוניםSPECTRUM[9 ]  -לספריות וMARC[7 ]  לארכיונים,

 זכויות ביטחון והיתרים 

 טווח רחב של פורמֶטי קובץ 

 (.מילונים מסווגים)טרמינולוגיה על ידי רשימת מונחים או ֶאגרונים  ביקורת 
 

הדרישות הפונקציונליות הבסיסיות , עשויים להיבדל ביניהם, למרות שתקני הקיטלוג לתחומים שונים
ספריה או , וספקי תוכנה יצרו כמות מערכות שיכולות לשמש לניהול אוספי מוזיאון, דומות בדרך כלל

 CHIN Collections Management-[ ו13] mda Software Surveyוסף ראהלמידע נ. ארכיב
ftware ReviewSo [14.] 

 
 חזרה לתוכן   משולבות וארכיוניםספריות , מערכות מוזיאונים

מערכות ניהול אוספים יכולות באופן הולך . מערכות נרכשו בעיקר לנהל פונקציות מנהליות, בזמנן
וכך למלא את תפקיד , שירותים ופרוצדורות אדמיניסטרטיביות, לנהל טווח רחב של מקורותוגדל 

 .המערכות המשולבות

 
 חזרה לתוכן    )GIS( מערכות  מידע  גיאוגרפיות

יוצר המקום בו , ףפריט נמצא או נאסהמקום בו זה יכול להיות . לתוכן תרבותי רב יש קשר עם מקום

הן מערכות ( מערכות מידע גיאוגרפיות) GIS. מתואר בתמונההאו המקום הגיאוגרפי , או השתמשו בו
 .מקום-לשלוף ולהציג מידע מבוסס, לנתח, לתמרן ,לבדוק, לאחסן המתוכננות

 

GIS ן ה. פיקוח והערכה, יישום, משמשות באופן נרחב בכל אירופה ברמה ממשלתית לביצוע מדיניות

נמצאות בשימוש   GIS. ן אזרחים לישוביהםיחשובות במיוחד לנושאים סביבתיים ולאינטראקציות ב
התלכדות בין ה. תכנון אסטרטגי וניהול, נרחב גם בסקטורים מסחריים ותעשייתיים למחקר שוק

 ,פותחת מרחב פעולה למוצרים מסחריים, וניווט( GPS)מערכות מיקום  גלובליות , תקשורות ניידות
רמה משמעותית של פעילות . ותעבורהלוגיסטיקה , ופעילויות כהפצה ,כמו מערכות ניווט מכונית

 .אספקה ושימוש של מידע גיאוגרפי, מחייבת איסוף, כלכלית באירופה
 

נוטות להיות חלקיות ומקוטעות וישנם פערים הן אך , זמינות באירופה מרחביכמויות גדולות של מידע 
ישנה מודעות , אירופאית-ברמה לאומית ואיחוד. קשה לשימושמדיע זה ל העושים, במספר אזורים

מטרת  .דטה לתמוך בשליפתו עבור משתמשים-איכותי והן של מטה מרחביגוברת בצורך הן של מידע 

http://www.ica.org/biblio/cds/isad_g_2e.pdf
http://www.ica.org/biblio.php?pdocid=144
http://www.loc.gov/ead/
http://www.loc.gov/ead/
http://www.loc.gov/marc/
http://www.loc.gov/marc/
http://www.mda.org.uk/spectrum.htm
http://www.mda.org.uk/spectrum.htm
http://www.mda.org.uk/software.htm
http://www.chin.gc.ca/English/Collections_Management/Software_Review/index.html
http://www.chin.gc.ca/English/Collections_Management/Software_Review/index.html
http://www.chin.gc.ca/English/Collections_Management/Software_Review/index.html
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 להספקתלהפעיל תשתית אירופית  היא[ 15] (באירופה מרחביתשתית למידע )INSPIRE  -יוזמת ה
 .אינפורמציה גיאוגרפית כדי לתמוך במגוון שימושים ומיני מדיניות

  

חוסר . פותחה הן על ידי חברות מסחריות והן על ידי סוכנויות גדולות לשימושן העצמי GISתוכנת 
 מרחבי-הגיאוהקונסורציום . ת היווה קושי למשתמשיםבין מערכו מרחביתהיכולת לחלוק אינפורמציה 

מוביל את הפיתוח של , אקדמיההממשלה וה, תעשייהמהחברים ישנם אגודה שבה [, 16]הפתוח 

 (.OpenGIS)– עבודה הדדיתיכולת לתקנים 

  
GIS המחשה , אנליזה, יטהלקל כליםיחד עם , נתונים ומבסיסמפה -מורכב ממַגֵשר גרפי מבוסס

 משקל-גרסות קלות, בשנים קודמות. יכול להיות כן או לא מקוון GIS. של נתונים ודיווח(, ויזואליזציה)

רשת יכול להיות נגיש דרך -מבוסס GIS. נהפכו לזמינות באינטרנט GISופשוטות לשימוש של תוכנת  

PDA הכוללho  מקלטיGPS מפה או מערכת ניווט-לסיפוק מדריך נייד מבוסס. 
 

GIS מוסדות תרבות מקומיים יכולים לנצל מערכות . שימושיות לנתונים של מחקר והמחשהGIS  כדי
 :הן יכולות לדוגמא. לרשום ולהגיע למידע על פריטים באוספיהם או על צופיהם

 לקלוט אותם כתמונות ואחר כך להשתמש , מימדיים -ת תפוצה או מודלים תלתלהפיק מפו
 . ם באתרים או בתערוכות על היסטוריה אנושית או סביבה טבעית של אזורהב

  לכלול פונקציונליּות שלGIS למשתמשים אינטראקציה עם מידע  וכך לאפשראתריהם ב
 .משל עצמםוהפקת מפות תפוצה  חיפוש בבסיסי נתונים, מקום -מבוסס

  לתכנן , לערוך רוויזיה של נטיות גיאוגרפיות בדפוסי המבקר, הקהללהדריך את מחקר
 .פעילויות מקדמות או תערוכות עתידיות

 
לא צריכים בהכרח , מקום או לכלול מפת מיקום באתרם-מוסדות מקומיים הרוצים לאגור מידע מבוסס

ותמונות מקום , במאגר נתונים מסורתי מקום יכול להיאגר-מידע מבוסס. GISלהתקין או לתחזק 
זהו , מקום מתוחזק על ידי מוסדות מקומיים -מידע מבוססכאשר . יכולות להיווצר באמצעים מסורתיים

.  מרחבייכול להיות מיושם בעתיד על ידי היצמדות להנחיות תקן למידע  GIS-נוהג נאות להבטיח ש

חיצונית  GISדטה ולהציג נתונים דרך מערכת -מטה לאסוףPMH-OAI [17 ] -נוהג זה יאפשר ל
 .בפרוייקטים עתידיים

 

, כמו רשות מקומית)יכולה להיות זמינה למוסדות תרבות מקומיים תחת רשיון מגוף האב  GISתוכנת 
או להיווצר על ידי תוכניות  ,ה להירכש מסוכנויות מיפויאו עשוי ,(סוכנות לאומית או מוסד חינוכי

 :כוללים, נושאים לגביהם דרושה מּודעּות. דיגיטציה

 עלולות להיגרם עלויות משמעותיות בקניית מפות נתונים והזכויות להפיצן מקוונות. 

  היתרים, בכל נתוני מפה ִמְצָדדים שלישיים לשימושהיתרים מתאימים חייבים להיות מושגים 
 .נבחרים הפצהרותים לצופים מוגדרים דרך ערוצי הספקת שירשיונות כוללים הש יש להבטיח

 חייבות להיות באותן סקאלות , קבוצות נתונים המכוונות להשתלב במטרות שיגור שירותים
 .ומותאמות להיות בשימוש ביחד, ורזולוציות

 היא כאשר  היר עליהבשימוש ויש להצחייבת להיות , מערכת סימוכין הולמת מתואמת תקן
 רושמת נתונים מרחביים

 בשימוש ויש להצהיר עליהםחייבים להיות , תקנים לאומיים הולמים לרישום כתובות רחוב. 
 

 .פותחו לשימוש במוזיאונים אחדים ובאתרים ארכיאולוגיים פתוחים, מכשירי גישה ניידים מוקדמים
 

 GIS Guide to Good Practice edited by Mark Gillings and את ה ראה GIS -למדריך מפורט ל
.Alicia Wise [18 .] 

 

 חזרה לתוכן אג'נדה לעתיד 

 

http://inspire.jrc.it/home.html
http://inspire.jrc.it/home.html
http://www.opengeospatial.org/specs/?page=specs
http://www.openarchives.org/OAI/openarchivesprotocol.html
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הן יהפכו ליותר נפוצות בסקטור , השגה -זמינות ובנות יהיו, בקנה מידה קטןכאשר מערכות מדף 
המוכנות ליישום על ידי מוסדות בעלי גישה  ,מערכות ותוכנות של מקורות פתוחים. תרבותהשת מור

כלים המנוהלים ומפותחים על ידי , במשך הזמן. עתה משפיעות כבר ,למספר מיומנויות טכניות
יישומים , ארגונים קטנים יותר להפעיל במידה הולכת וגוברתלאפשר לעשויים , רשויות מרכזיות

 . ם בלי ידע של מומחהמתוחכמי
 

מתקני גישה . ולניהול שימור, משמשות באופן נרחב למחקרים ארכיאולוגיים וסביבתיים GISמערכות  
אך קבלתם על ידי , פתוחים ארכיאולוגיםפותחו לשימוש במספר מוזיאונים ואתרים , ניידים מוקדמים

ומציע , קשה לשימוש, כיקרנוטה להיתפס בתודעה   GIS.עד כההוגבל , מוסדות תרבות מקומיים

, PDA -טכנולוגיות גישה ניידות חדשות כ, בכל אופן. להיות מעבר לצרכים שוטפים ותשעלול פונקציות

. GIS -יחליפו את הדרך בה מידע מוצג בעודדם שימוש ב, GPS -רשתות אלחוטיות ו, טלפונים ניידים
ידע תרבותי הרלוונטי למקומותיהם מפה שיספקו גישה למ -מבקרים יפיקו תועלת ממדריכים מבוססי

 .והתעניינויותיהם ומהיותם יכולים לברור מקומות בעלי עניין ולתכנן את מסלוליהם עצמם
 

 חזרה לתוכן              מקורות 

 

[1] Society of American Archivists: A Glossary of Archival and Records 
Terminology [by] Richard Pearce-Moses.  
http://www.archivists.org/glossary/term_details.asp?DefinitionKey=103  
 
[2] A sense of place: an interpretative planning handbook. Editor: James Carter. 2nd 
ed. Second edition with revisions published in electronic format on the website of the 
Scottish Interpretation Network, 2001. 
http://www.scotinterpnet.org.uk  
 
[3] The World Wide Web Consortium’s website contains tutorials for: 
 ASP http://www.w3schools.com/asp/default.asp   

 PHP http://www.w3schools.com/php/default.asp 
 SOAP http://www.w3schools.com/soap/default.asp  
 XML http://www.w3schools.com/xml/default.asp. 
 
[4] Content Manager http://www.contentmanager.de  
 
[5] Browning, Paul and Lowndes, Mike. Content Management Systems. JISC 
TechWatch Report, Sept. 2001. 
http://www.jisc.ac.uk/uploaded_documents/tsw_01-02.pdf 
 
[6] New technologies for the cultural and scientific heritage sector. DigiCULT 
Technology Watch Report 1. European Commission, February 2003. ISBN 
9289452757; and Digital Asset Management systems for the cultural and scientific 
heritage sector. DigiCULT Thematic Issue 2. European Commission, December 
2002. ISSN 17263484. http://www.digicult.info/      
 
[7] MARC http://www.loc.gov/marc/ 
 
[8] EAD http://www.loc.gov/ead/ 
 
[9] SPECTRUM http://www.mda.org.uk/spectrum.htm 
 

http://www.archivists.org/glossary/term_details.asp?DefinitionKey=103
http://www.scotinterpnet.org.uk/
http://www.w3schools.com/asp/default.asp
http://www.w3schools.com/php/default.asp
http://www.w3schools.com/soap/default.asp
http://www.w3schools.com/xml/default.asp
http://www.contentmanager.de/
http://www.jisc.ac.uk/uploaded_documents/tsw_01-02.pdf
http://www.digicult.info/
http://www.loc.gov/marc/
http://www.loc.gov/ead/
http://www.mda.org.uk/spectrum.htm
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[10] MIDAS http://www.mda.org.uk/fish/  
 
[11] ISAD(G) http://www.ica.org/biblio/cds/isad_g_2e.pdf  
 
[12] ISAAR(CPF) http://www.ica.org/biblio.php?pdocid=144  
 
[13] mda Software Survey http://www.mda.org.uk/software.htm   
 
[14] CHIN Collections Management Software Review 
http://www.chin.gc.ca/English/Collections_Management/Software_Review/index.h
tml  (also available in French 
http://www.rcip.gc.ca/Francais/Gestion_Collections/Evaluation_Logiciels/index.ht
ml)  
 
[15] The INSPIRE (Infrastructure for Spatial Information in Europe) initiative 
http://inspire.jrc.it/home.html, 

 
[16] Open Geospatial Consortium http://www.opengis.org/  
 
[17] The Open Archives Initiative Protocol for Metadata Harvesting 
http://www.openarchives.org/OAI/openarchivesprotocol.html  
 
[18] Archaeology Data Service: GIS Guide to Good Practice, edited by Mark Gillings 
and Alicia Wise. http://ads.ahds.ac.uk/project/goodguides/gis/  
     

 חזרה לתוכן  קישורים 

 

 הקרואטי

M++ 
דרכים יעילות לניהול, חיפוש והדפסת מסמכי מוזיאונים. היא  תמערכת ידע מוזיאונים משולבת, הכולל

מציעה אינטגרציה מלאה של המידע על חפצי המוזיאון והמוצרים הנלווים אליהם. היא מספקת גם 
 ת: שונית קרואטית/אנגליל-מודל לגישה ציבוריות למידע מוזיאוני ברשת )כמו בדוגמא הדו

(http://donacijegz.mdc.hr/kovacic-introEN.html 
http://www.link2.hr    
 

 פינלנד

The War History of Ilomantsi 
 ר אתרים של המלחמות האחרונות במשתמשים יכולים על ידי שימוש במפה תיירותית לבק

Ilomantsi.ולראות את שדות הקרב בהם לחמה פינלנד את הקרבות העיקריים שלה 

http://www.joensuu.fi/mekri/sotahistoria/warhistory.htm#sarkka 
 

 יוון

Electronic Online Access Showroom for the new acquisitions of the Library of the 
University of Macedonia  (Thessalonica, Greece) 

חדר התצוגה המקוון כולל "איזור תצוגה" דיגיטלי מעוצב במיוחד, אשר הנו זמין דרך האינטרנט. 
לדוגמא תוכן העניינים והעטיפה הקדמית  המשתמשים יכולים למצוא מידע נוסף הנוגע לספר מסוים,

. בנוסף, חדר התצוגה המקוון מגיע עם סביבת ניהול בסיס נתונים JPEGוהאחורית שלו בתמונת 
 מקוונת נפרדת, המאפשרת ניהול של רישומי ספרים, כולל הכנסה, השמטה ועריכה.

http://www3.lib.uom.gr/new_material/  

http://www.mda.org.uk/fish/
http://www.ica.org/biblio/cds/isad_g_2e.pdf
http://www.ica.org/biblio.php?pdocid=144
http://www.mda.org.uk/software.htm
http://www.chin.gc.ca/English/Collections_Management/Software_Review/index.html
http://www.chin.gc.ca/English/Collections_Management/Software_Review/index.html
http://www.rcip.gc.ca/Francais/Gestion_Collections/Evaluation_Logiciels/index.html
http://www.rcip.gc.ca/Francais/Gestion_Collections/Evaluation_Logiciels/index.html
http://inspire.jrc.it/home.html
http://www.opengis.org/
http://www.openarchives.org/OAI/openarchivesprotocol.html
http://ads.ahds.ac.uk/project/goodguides/gis/
http://donacijegz.mdc.hr/kovacic-introEN.html
http://www.link2.hr/
http://www.joensuu.fi/mekri/sotahistoria/warhistory.htm#sarkka
http://www3.lib.uom.gr/new_material/
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Infolibraries 
פרויקט זה יאפשר לספרנים ליצור ולעדכן דפים ברשת מבלי להזדקק לעזרת מומחה על ידי שימוש 

תעבוד יחד עם חברה פרטית על פיתוח ממשק  Veriaבכלי ניהול תוכן מסחרי. הספריה הציבורית של 
ות הציבוריות. ספריות מקומיות יהיו אחראיות הפורטל והתבניות השונות מהן יוכלו לבחור הספרי

 http://www.infolibraries.grלאיסוף והכנסת נתונים לבסיס הנתונים.  
 

 הונגריה

Scriptum Concept Store 
ר אלמנטי מאפשרת למשתמשים ליצור תוכן חדש האופן מקוון, כאש  Concept Storeטכנולוגית 

התוכן, המוגדרים באופן סיסתמטי, מוכנסים לתחומי קונספט רב צדדיים שונים, וכוללים תכונות 

  http://www.fogalom.hu והערות על יד המחבר והמשתמשים בעלי הגישה המתאימה.
 

 
 נורווגיה

Arkivplan.no 

יצירת מבנה והצגה של תוכניות ניהול רשומות של רשויות  אפליקציה מבוססת רשת לאחסון,
מקומיות, היוצרת קהילה מקצועית כלל ארצית ברשת. זהו אינו שירות למשתמש הקצה, אלא יזומה 
אסטרטגית חשובה מאד לניהול רשומות טוב יותר ברשויות מקומיות, שמטרתו להגביר את המודעות 

ד הפוטנציאלי הבא הינו לקשר שירות זה עם קטלוגים להקשר בו רשומות ציבוריות נוצרות. הצע

 http://www.arkivplan.no    ומסיעי חיפוש אחרים למשתמש הקצה.
 

(The Digital Archive) Digitalarkivet 
ות, רישומי הגירה ין, רישומי כנסיסלארכיון הדיגיטלי יש בסיס נתונים לאומי הכולל מפקדי אוכלו

וכדומה, והוא מאפשר למשתמשים לחפש ולנתח נתונים כאלו למטרות שונות רבות. הארכיון 
הדיגיטלי מציע גם עותקים דיגיטליים של ספרים עתיקים נדירים, אך חשובים, ומציג מספר תערוכות 

ים שנעשו על ידי הינו חלק בארכיון נדיגיטלי, המציג בסיסי נתונDigital Inn" אינטרנט חשובות. "
ארגונים או אנשים מחוץ לארכיונים הלאומיים. השירות מאפשר יצירת מקוונת של תוכן חדש על ידי 

 משתמשים.
http://digitalarkivet.uib.no/  

 

 (mountain atlas) Fjellatlas 

להצת מידע על נכסים תרבותיים וטבעיים באינטרנט  שירות זה מספק לבתי ספר ותלמידים כלים

 , מפות דינמיות, מולטימדיה ועוד תחת פיקוח של מורה וארכיון המחוז.CMSעל ידי שילוב של |

http://www.fjellatlas.no 
 

Fylkesatlas 

ת ניהול עם מפות דינמיות ותמונות . השירות משתמש במערכGISשירות רשת המדגים פתרון 
ומוזיאונים בדרך נטולת תפרים, ומאחד  מארכיוניםאיזוריות כממשק המשתמש. הוא מחבר מידע 

מידע ממגזר המורשת עם מידע משירותי התעבורה והתיירות. השירות מציע כמות נרחבת של 
ל, שירותי תעבורה, שירותי מידע הכולל חפצי מוזיאון, שמות מקומות, תמונות, וידיאו, מוסיקה, קו

 תיירות, מפקדי תושבים, רשומות קרקעות, מאמרים על אטרקציות ועוד מכל פינה נדחת באיזור.

http://www.fylkesatlas.no   
 

Oppslagsverket  
ות מפתח. על ידי שימוש הארכיון ומידע קשור אחר על ידי הגדרת מיל תהמשתמש מודרך ברשומו

 םבעותקים דיגיטליים, קישורים למקורות רשת נוספים, מקורות ספריה ועוד, המשתמשים זוכי
להבנה טובה יותר של הדרך בה רשומות נוצרות, ההקשר ההיסטורי שלהן וחשיבותן כמקורות 

 ppslagsverket.nohttp://www.o היסטורים ותיעוד. 
 

http://www.infolibraries.gr/
http://www.fogalom.hu/
http://www.arkivplan.no/
http://www.arkivplan.no/
http://digitalarkivet.uib.no/
http://www.fjellatlas.no/
http://www.fylkesatlas.no/
http://www.oppslagsverket.no/
http://www.oppslagsverket.no/
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 פולין

Fibula 

, מפתח מערכת Gdańskהמוזיאון הארכיאולוגי הלאומי, בשיתוף עם המוזיאון הארכיאולוגי של 
ניהול בסיסי נתונים זו, על אפליקציה מבוססת אורקל, אשר תוכננה לאפשר קיטלוג נתונים וגישה 

כך שתכיל בסיס נתונים הכולל  Fibulaלנתונים שנאספו מתחום הארכיאולוגיה. מתוכנן לפתח את 

 , אשר יספק מידע מרחבי הנוגע לאתרי ארכיאולוגיה.GISתמונות ולשלב בה מודול 

http://www.pma.pl  
 

 סלובקיה

GIS OP ,AIS OP 
פרויקט  –מערכת מידע אוטומטית על שימור מונומנטים סלובקים, ומערכת מידע גיאוגרפי עליהם 

 http://www.pamiatky.sk; http://www.heritage.sk של מועצת המוזיאונים הסלובקית.  
 

 סלובניה

Virtual guide to Slovene museums and galleries 
 ראקטיביות, המציג חפצי מוזיאון או מיקומים נבחרים.זהו מדריך וירטואלי המכיל מפות אינט

http://www.burger.si/SLOMuseums.htm  
 

 ספרד

Domus Project 
זוהי מערכת ידע ותמיכת ניהול למוזיאונים המפותחת על ידי משרד התרבות. זוהי אפליקציה 

וזיאונים, והיא ממחשבת את כל הרוטינות היומיומיות של מוספי ומסמכי לקיטלוג וניהול א
 מוזיאונים.

http://www.mcu.es/museos/jsp/plantilla.jsp?id=613   
 

Generador de Sedes Web : GSW 
הנראות והנגישות לספריות הציבוריות הספרדיות פלטפורמה המפותחת במטרה לעודד את 

באינטרנט. זהו כלי מבוסס רשת המאפשר יצירת תכני רשת, יחד עם תחזוקה ואדמיניסטרציה 

 http://www.bibliotecaspublicas.es של האתר על ידי הספריה עצמה.  
 

Historical Sights and Museums Portal of Andalusia  
 פורטל המספק מידע מפורט וביקורים וירטואלים.

http://www.juntadeandalucia.es/cultura/museos  
 

 תורכיה

Door Number, Online Map of Istanbul, Municipality of Greater City and other GIS 
Applications 

במפה זו אפשר למקם כתובת עד למספר הבית. מפה אינטראקטיבית זו יכולה לשמש גם לזיהוי 
נקודות שירות קהילתיות, למציאת המסלול הטוב ביותר בין שתי נקודות ולחפש מתקני תחבורה 

. חברות כגון בתורכיהת על ידי עיריו GISציבוריים. זוהי רק דוגמא אחת של שימוש באפליקצית 

NETCAD  .מספקות פתרונות יצירתיים לעיריות 

http://www.ibb.gov.tr/index.htm (“Kent haritası” למפה יש ללחוץ על) 
http://www.netcad.com.tr/default.asp  
 

 אוקראינה

Flying Island 
מטרת הפרויקט הנה ליצור בסיס נתונים כלל ארצי המוקדש למורשת תרבות באיזורים השונים 
של אוקראינה. מתקיימות משלחות לאתרי מורשת איזוריים לרישום אוביקטים, תופעות ואירועים 

 בוד הנתונים, יצירות אמנות דיגיטליותתוך שימוש בדיגיטציה, סריקה וציוד וידיאו.אודיו. לאחר עי
 אלו מוספות לבסיס הנתונים הממקם אותן בהקשר של חיי התרבות באוקראינה.

http://www.pma.pl/
http://www.pamiatky.sk/
http://www.heritage.sk/
http://www.heritage.sk/
http://www.burger.si/SLOMuseums.htm
http://www.mcu.es/museos/jsp/plantilla.jsp?id=613
http://www.bibliotecaspublicas.es/
http://www.bibliotecaspublicas.es/
http://www.juntadeandalucia.es/cultura/museos
http://www.ibb.gov.tr/index.htm
http://www.netcad.com.tr/default.asp
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http://museum.iatp.org.ua/UIC/ACTIVITY/FLYER/INDEX.HTM  
 

 
 בריטניה

NEMLAC, the regional strategic development body for Museums, Libraries and 
Archives in the North East of England 

הגוף כולל מפה אינטראקטיבית הממקמת את המוזיאונים, ספריות וארכיונים הקרובים ביותר וכן 
 וריים ואוספים וירטואלים.זקישור לקטלוגים אלקטרוניים אי

http://www.nemlac.co.uk/  
Secret Shropshire  

ת במטרה לפתח משאב על ידי מוזיאון של רשות מקומי GIS-האתר הינו דוגמא טובה לשימוש ב
חינוכי. האתר מאפשר למשתמשים לחקור את ההיסטוריה המקומית, סביבה טבעית וארכיאולוגיה 

 בוסס רשת ובסיס נתונים עשיר בתמונות.מ GIS-של האיזור, תוך שימוש ב

http://www.secretshropshire.org.uk/  
 

Windows on Warwickshire 

 מבוסס רשת. GIS-אתר אינטרקטיבי שמאפשר למשתמשים לחקור תחומים מקומיים תוך שימוש ב
http://www.windowsonwarwickshire.org.uk/ 
 

 חזרה לתוכן העניינים

http://museum.iatp.org.ua/UIC/ACTIVITY/FLYER/INDEX.HTM
http://www.nemlac.co.uk/
http://www.secretshropshire.org.uk/
http://www.windowsonwarwickshire.org.uk/
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 הנחיות קלימרה

 שירותי מולטימדיה
 
 

   תוכן 

 תשתית  
 הפורמטים של מולטימדי

  ספרים אלקטרוניים וסדרות אלקטרוניות 

 מדיה הזרמת 
 מוזיקה וצליל 

 צילום  דיגיטלי 

 שידור חומר 

  ויכולת עבודה הדדיתתקנים 
 מערכות מידע גיאוגרפי 

 מציאות מדומה
 ויזואליזציה 

Haptics  
 הובלהרוצי ע

 אינטרנט 

 טלוויזיה דיגיטלית 

 עמדות אינטרנט 

 ועידת וידיאו 

 שירותים ניידים 

  סיוריםמדריכי  
 

 חזרה לתוכן סוגיות מדיניות 

 

 המועברים, אנימציה ווידיאו, צליל, גרפיקה, מולטימדיה דיגיטלית יכולה להיות מתוארת כצירוף טקסט
 נהיהזה , שמוצג החומרכאשר למשתמש יש בקרה כשלהי על . צורה כלשהי של חומרת מחשבעל ידי 

 (.ראה הנחיות על אינטרקטיביות. )למולטימדיה אינטראקטיבית

 
תומכת בתנועה לעבר דור העתיד של טכנולוגיות בהן מחשבים ורשתות ייכללו  EU IST -תוכנית ה

או בצורות דיגיטליות כדי /שימוש במחשבים ו: "ורהיא מגדירה מולטימדיה בת. יום-סביבת היוםב

-CD,  מרכיבי אודיו, אנימציה: האלמנטים כוללים. משמעותיבֶהְקשר  ותוכן אודיו ויזואלילהציג תוכן 
ROM , דחיסת נתונים, מדיה מלוכדת, ממוחשבבידור ,DVD ,היפרמדיה, קי גרפיקהמשגרפיקה ומ ,
ורשימה מתרחבת תמידית של טכנולוגיות בתחום גדל  …,דומהמציאות מ, ועידת וידיאו, וידיאו, טקסט

 [.1" ]זה
 

שנים האחרונות בהשתנה במהירות , החזקות מולטימדיה וגישה למקורות אינטרנט, האיזון בין דפוס
כמו גם , ייםוכעת מקובל שהללו ממלאים תפקיד באספקה וניהול של מקורות פיז, במוסדות מורשת

לתנועה לעבר תוכן דיגיטלי יש השפעה על הקצאת חלל ביתי כאשר משתמשים '. וירטואליים'של 
 . כדי להיות מסוגלים להשתמש במקורות דיגיטליים בביתם, וציוד אחר מחשבים אישייםדורשים  

 
ספריות . יותר ויותר משאבים דיגיטליים בפורמטים שונים נהפכים זמינים אלקטרונית ומקוונים

, סדרות אלקטרוניות, ספרים אלקטרונים)רוכשות או נרשמות לרישוי לחומרים דיגיטליים , במיוחד
מחזיקים או יוצרים תוכן  וארכיוניםספריות , מוזיאונים. לשימוש עבור מנוייהם( ויזואליים-אמצעים אודיו
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כתבי יד , תצלומים, וניםתכופות באוספים מקומיים מיוחדים אשר כוללים עית; דיגיטלי או מולטימדיה
הנחיות  אהר.  )אוספי אומנות מקומית ופילם או וידיאו(, למשל היסטוריה קולית)הקלטות קול , מפות

יכולים להיווצר ולהיארז ( למשל מקומי או ֶתָמטי' )וירטואלי'אוספי מקורות אינטרנט (. על דיגיטציה
 .בעלות קטנה והנם דרך להרחבת שירותים קונבנציונליים

 
כאשר , פורמטים חדשים לתוך מודל שירות מסורתי הכללתהנו  וארכיוניםספריות , האתגר למוזיאונים

יהיה . אינם מתאימים לדגמי מחזור או רכישה קיימים, לדוגמא ,וכך ,אינם מערבים פריטים פיזייםהם 
 .חדשים משאביםויהיה צורך בפיתוח דגמי ניהול , נוסףסגל אימון צורך לספק ל

 
אנשים , לילדים צעירים תלהיות שימושי הויזואליים וציודם הנלווה יכול -חומרים האודיואספקת ה

שעלולים לגלות שתקשורת אורלית וויזואלית , שפה אחרתבואלה המשתמשים , ברמת השכלה נמוכה
 .יותר קלה מהמילה הכתובה

 
חשיבות  בעלתלמקורות מולטימדיה הנה , כולל למוגבלים, הבטחת יכולת הגישה לכל המשתמשים

 (.הנחיות על נגישות לאנשים מוגבלים אהר)רבה 

 

 חזרה לתוכן               הנחיות לביצוע  נאות 

 
 חזרה לתוכן         תשתית
שכל  להבטיחרופי מחויב האיחוד האי. פסרוחב  דורשתשירותי מולטימדיה אפקטיביים  הספקת

, באזורים רחוקים אחדים. פסומוסדות דומים יקבלו חיבורים רחבי  ארכיונים, ספריות, המוזיאונים
הנחיות על טכנולוגיות  אהר)יכול להיות מסופק באמצעות לוויינים או טכנולוגיה אלחוטית הדבר 

האירופי למטרת חיבור אזורים  קרנות המבניות של האיחודל לפנות יתכן וניתן(. ותשתיות יסודיות

למשתמשים גישה שיאפשר מדפסות וציוד אחר  מחשבים אישיים,מספרים הולמים של [. 2]כפריים 
 .גם הם יהיו נחוצים, למקורות המולטימדיה בתוך הבניין

 
 חזרה לתוכן       פורמטים של מולטימדיה

(, יםמיקרופורמ, שקופיות, למשל תצלומים) קבועותתמונות , תוכן קיים במגוון צורות כולל טקסט
למשל , וצירופים( אפקטים של צליל, דיבור, למשל מוזיקה)צליל (, וידיאו, למשל פילם)תמונות נעות 

 -בפורמטים לא ומהוכדמוזיקה ו, צליל, תמונות, פילם, הצורך בטקסט. אמצעים אודיו ויזואליים
ציוד לצפייה והאזנה חייב להיות מסופק לכל סוג של פורמט המוחזק על . אלקטרוניים ימשיך להתקיים

 .ידי המוסד
 

במשך העשורים האחרונים . יש ניסיון בהתאמת טכנולוגיות חדשות וארכיוניםספריות , למוזיאונים

 ספרי אודיו, קסטות וידיאו, שקופיות, לנועסרטי קו ,CD ,DVD, קסטות -אודיו, ויניל תקליטי, המעטים
 .שימשו כולם במוסדות תרבות, ועוד

 
 של על טווח רחב, להתקיים בפורמטים אנלוגיים ודיגיטליים העשוי, מולטימדיה של צליל ותמונה

(, למשל קסטות וידיאו ואודיו)נשאי טייפ מגנטי (, ויניל תקליטילמשל )כולל נשאים מכניים , נָשאים
למשל פורמטים של פילם )כימיים -נשאים פוטו(, ודיסק קשיח רכיםלמשל דיסקים )יסק מגנט נשאי ד

 (.DVD -ו  CDלמשל )ונשאים אופטיים ( יםסליל
 

מוסדות תרבות מודרניים חייבים , ומחשב כבר הייתה-התפוצצות תוכן מולטימדיה מבוסס, בכל אופן
 .בה לאחוז ולשלוט

 
 חזרה לתוכן         ספרים אלקטרוניים

הוא  אלקטרוניספר . אלקטרונית טקסט להובלתהנם דרך , אלקטרוניות וסדרותם  אלקטרוניים ספרי
מהאינטרנט ולהיקרא במגוון " מוָרד"שיכול להיות , בצורה אלקטרונית הזמינים מונוגרפיהטקסט או 

ביד או מתקן נישא (, או טבלה מחזב נישא, desktop ,laptop)חומרה כמו מחשב  פלטפורמותשל 

 (.(G3) דור שלישי  ניידאו טלפון  Palm deviceכיס או אישי לכמו מחשב  PDAלמשל )
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 ם אלקטרונייםספרי. הספר האלקטרוני דרושה גם קריאת תוכנה תואמת לחומרה ומקושרת לפורמט 

מנסה לפתח תקן עולמי Open eBook Forum [3 ]; מפורסמים במספר רב של פורמטים שונים
 :כוללים ם אלקטרונייםפורמטים וקוראים של ספרי. ים כאלולספר

 Adobe Reader  בפורמט  ם אלקטרונייםלספריPDF. 

 Microsoft Reader בפורמט מיקרוסופט ם אלקטרונייםלספרי. 

 Palm Reader , תואם לכל מכשירPDA , ֵבמחשב  ריץ מערכת הפעלת פאלם וגם לשימושהמ
 . עם חלונות אישי

 MobiPocket Reader   ל םאוניברסלי רוניםספרים וטקסטים אלקטקורא-PDA  התואם גם

 . אחדים( G3)למותגי טלפונים דור שלישי 

  למשל   ייחודייםקוראיםnetLibrary . 
 

 :למשל, בקול אשר קוראים[ 4]אחדים  נמצאים גם קוראים 

 ; Audible.com 
 Microsoft Windows Media Audio (WMA) 
 MP3 
 Adobe 6 (על ידי המפרסם שצריכה להיות מאופשרת' קרא בקול' תכונת.) 

 
 ם לאנשים אינם תמיד נגישי( DTB)ספרים דיגיטליים מדברים , מרות מה שאנשים עלולים לחשובל

לעתים קרובות משתקות  DRMמערכות  . לעתים קרובות בגלל נושא הזכויות, בעלי מוגבלות דפוס

ספרים דיגיטליים  – DTB  -פיתח תקן לDAISY  [5 ]קונסורציום  . קוראי מסך כחלק מאמצעי בטיחות

במטרה לעשות ספרים מדברים [, 6( ]ANSI/NISO Z39.86-2002ל  "מפָרט על הנ)מדברים 
 .דפוסנגישים עבור בני אדם עם מוגבלויות ל
 

ומוזיאונים עשויים להשתמש  שארכיוניםאף , ספרים אלקטרוניים מקושרים יותר מכל עם ספריות
או בספריות מיוחדות המחוברות להם או כלולות , טקסט בדרך אלקטרונית להספקתגיה בטכנולו

 :זמינים להשאלה בדרכים מספרטרונים לספריות יכולות לעשות ספרים אלק. בהם

 לקורא יש תקופת השאלה . המוטענים עם הטקסט טרוניםעל ידי השאלת קוראי ספרים אלק
 .והוא חייב להיות מוחזר

 קוראים ה שיקראו אותם על ידי, בין משתמשים טרוניםגלית של ספרים אלקעל ידי הזרמה מע
 .המשתמשים אינם חייבים לבקר פיזית בספרייה כדי לשאול או להחזיר ספרים. עצמם הםשל

 
 .אלקטרונייםישנם שני מודלים להזרמה מחזורית של ספרים 

 אך רק , עמים רבותיכול להיות מנופק פ טרוניספר אלק; גישת משתמש אחת, מודל ספר אחד
 .בזמן נתון' עותק'קורא אחד יכול לשאול 

 לתוך קו עם צורות  אלקטרוניםלהביא ספרים : משתמש של גישה סימולטנית -מודל המולטי
 .שאנשים רבים יכולים לקרוא אותו טקסט באותו זמן כך, אחרות של תוכן דיגיטלי

 
והללו מעדיפים את , ל"מו-הס רשיון ספריבדרך כלל מושגים על בסי אלקטרונייםספרים , על כל פנים

 -גישה סימולטנית של מולטי'בעוד ספריות מעדיפות את מודל ', קורא אחד ספר אחד'מודל 
גם נושאי זכויות החייבים להישקל בנוגע לספרים  םישנ. נושא זה חייב להיפתר'. משתמשים

 ות המוגנות על ידיוץ לקלסיקהם בדרך כלל מח' הורדה'הזמינים ל אלקטרונייםספרים . אלקטרוניים

E-:  בספריות ראה אלקטרוניםלדיון על ספרים . (Project Gutenberg [7] למשל אהר)זכויות יוצרים 
books in UK Public Libraries: where we are now and the way ahead by Penny Garrod 

[8.]  
 

 חזרה לתוכן       סדרות  אלקטרוניות

מגזין ) e'zine ,Webzine, מגזין, יכולות להיות מוגדרות באופן נרחב ככל כתב עת אלקטרוניותסדרות 
ישנה גישה חופשית זמינה לכמה כתבי עת . מין באינטרנטאו פרסום סדרתי אלקטרוני הז עיתון(,רשת

http://www.openebook.org/
http://www.audible.com/adbl/store/welcome.jsp?source_code=GO1P0182SH021304&noExit=yes
http://www.microsoft.com/windows/windowsmedia/default.aspx
http://www.mp3.com/
http://www.adobe.com/products/acrobat/readstep2.html
http://www.loc.gov/nls/z3986/v100/
http://promo.net/pg/
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ישנם בדרך כלל שני . רשתוב CD-ROM-תמורת תשלום באחרים זמינים . רשת -ועיתונים מבוססי
 :פורמטים עיקריים

  בדרך כלל משתמשות בטקסט פשוט , מבוססות דואר אלקטרוני אלקטרוניותסדרות(plain 
text ) אלקטרוניעל ידי הודעת דואר ' נרשמים'משתמשים  .כעלוני חדשות לרובומתוארות 

 .שלהםהאלקטרונית ועלון החדשות נשלח ישירות  לתיבת הדואר 

 זמינות דרך דפי רשת תוך שימוש ב האלקטרוניותבדרך כלל רוב הסדרות , רשת -מבוססות-  

HTML או ב- PDF .הלאין מקבימהן למספר הולך וגדל . יומיים אלקטרוניםעיתונים ות כולל 
 .על נייר תמודפס

 
 (צובר' )ַאגֶרָגטור'או דרך שירותי , מסופקות ישירות על ידי המפרסמים עצמם אלקטרוניותסדרות 

מטעם מוסד , שלהןומנהלים מבחר  אלקטרוניותהמספקים גישה לסדרות  EBSCOאו  OCLCכמו 
עם , ואליים ומחירםמ על רשיונות אינדיביד"מסירים את הצורך במועל ידי כך ו(, פריהסבדרך כלל )

הסכמי , מוחזק בשרתים של ספק אלקטרוניעיתון כאשר . לים ומפרסמי עיתונים"מספר רב של מו
חשוב לקחת בחשבון את מודל התשלום . לים יכולים להגביל גישה ושימוש"עם מו זכויות יוצרים

, גמא זמיניםיש רשיונות דו. כאחד מודפסואלקטרוני  מספר ספקים דורשים מינוי לחומר. המעורב
 (.זכויותסוגיות של ו יותמשפט סוגיותגם הנחיות על  אהר)מ "שיכולים לשמש כנקודת התחלה למו

 
ספריות בדרך , קיימא-בסדרות של עותק בר. עלול לגרום בעיות שימור אלקטרוניותלסדרות  המעבר

פריות חייבות וס, אלקטרוניותבדרך כלל אינו המצב בסדרות זהו אך . כלל מורשות להחזיק כותרים
 . אם ברצונן להחזיק עותק שפג', ישנות'לשמור לעצמן הוצאות מאפשר להן להבטיח שרשיונן 

 
זמין למשתמשים ל'( וכו אלקטרוניותריות פספרים וס)תוכן מולטימדיה להפוך מספר ספריות מתחילות 

ות מנויי משתמשים צריכים בדרך כלל להי, כדי להתאים למגבלות הרשיון. ןרחוקים דרך אתריה

הנחיות על  ראה)כדי לגשת לחומרים  PINעל ידי קוד   למשל, ספריה ולאמת את זהותם בדרך כלשהי
 (. אבטחה

 
 חזרה לתוכן         הזרמת מדיה

או צלילים הנשלחים בצורה דחוסה /סדרת תמונות נעות ו (,Streaming media) מדיה זורמת
המשתמש לא חייב , עם מדיה זורמת'. מוזיקה וכו, הקלה על הצפייה וההאזנה בסרטים, טבאינטרנ

המדיה נשלחת , במקום זאת. לחכות להורדת קובץ גדול לפני שיראה את הוידיאו או יקשיב לצליל
אמצעים זורמים רבים מאד הנם זמינים דרך האינטרנט . בשטף מתמשך ומוצגת מייד עם הגיעה

יזיה ורדיו ווטל, מוזיקה, דרמה, מהדורות חדשות, כולל רשתות רדיו קהילתיות, לםמאירופה וכל העו
ובית פרלמנט היזיה מוושידורי טל, מקורות חינוכיים(, שידורים חיים והן תוכניות ארכיון הןשניהם )

כדי . שידורי  דת ושידורים מסחריים באורך מלא וקליּפים קצרים, שירותים פיננסיים ועסקיים, המשפט

Shoutcast, MS Media Server, RealAudio[9 , ] -דרושה תוכנה מיוחדת כ, להפעיל מדיה זורמת

 Groovy Geckoשירותים מסחריים אחדים כמו  . אשר בדרך כלל ניתנות להורדה חינם מהאינטרנט

להקדמה על . לת להשגיח על המספר והתדירות של להיטיםכמו היכו יכולות נוספותמציעים [ , 10]

 Streaming media: introduction [11.]: ראה, הטכנולוגיה של מדיה זורמת

 
 חזרה לתוכן          מוזיקה  וצליל

הקלטת . להפצה וגישה של מוצרי תרבות גיות תקשורת ומידעבטכנולו שימושה תמוזיקה הייתה חלוצ
טכנולוגיה . והטכנולוגיה זמינה כיום בציוד ביתי, מוזיקה עברה זה מכבר מאנלוגית לדיגיטלית

MP3[12 , ] בפורמט  ניתנים להורדהקבצי מוזיקה . דיגיטלית ואינטרנט מספקים אמצעי הפצה חדשים
אינטרנט שסוגיות של אבטחת הלמרות , להפצה בו או בפורמטים דומיםלשהתמש ומפיקים החלו 

יחוד של האMUSICNETWORK פרוייקט  . נשארו נושאים עיקריים, אלקטרונייםומודלים מסחריים 

יוזמת ספריות . נוסד כדי לעזור להביא מוזיקה לעידן המולטימדיה האינטרקטיבית[, 13]האירופי 

שלו קיימת כדי לעזור לספריות מוזיקה ( Working Group Music Libraries)מוזיקה לקבוצות עבודה 
, המתייחסים למוזיקה וארכיוניםמוזיאונים , ותזמורתארכיוני שידור , כולל מרכזי תיעוד מוזיקה)

היא מתייחסת . משפטיים וקביעת תקנים, יד ביד עם פיתוחים טכנולוגיים להתקדם(, ואוספים אחרים
מספקת , בסדרת סדנאות ופגישות, מידע ופיתוחי ספריה דיגיטלית איחזור, דטה-לנושאים כמו מטה

http://www.shoutcast.com/
http://www.microsoft.com/windows/windowsmedia/default.aspx
http://uk.real.com/radiopass/?&src=realaudio,ZG.uk.idx
http://uk.real.com/radiopass/?&src=realaudio,ZG.uk.idx
http://www.groovygecko.com/
http://www.mp3.com/
http://www.mp3.com/
http://www.interactivemusicnetwork.org/
http://www.interactivemusicnetwork.org/
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האתר שלה כולל לדוגמא מידע . ל פיתוחים וכלים חדשיםומפיצה מידע ע, ם של מצב התעשיהניתוחי
 :   על

 אלקטרוניים מכשיריםכולל נושאים המתייחסים לגישה לסימול דרך  -סימול. 

 ואחריםשל בעלי זכויות קניין  -תקנים. 

 גם אהר)הצפנה וסימני מים , מנגנון הגנת תוכן למשל, זכויות קנין רוחני, זכויות יוצרים -הגנה 
 (.ובנושא אבטחה יותסוגיות משפטיות וסוגיות של זכוהנחיות על 

 טכנולוגיות חדשות (, גם הנחיות על מודלים עסקיים אהר)כולל מודלים עסקיים  -הפצה

וכן היבטי הגנת ת(, זרימה,  XML,Web-TV, שירותי רשת, סביבות ניידות)ואמצעי הפצה 
נושאים (, דטה-ל מטהניהו)תוכן על  מידע איחזור, מיושמים למערכות הפצה מקוונתה

 .משפטיים ואיכות ונגישות של שירותי הפצת מוזיקה

 עיבוד תמונה ותעתיק אוטומטי של מסמכי מוזיקה, שחזור, הצגה, כיסוי דיגיטציה -הדמיה ,
ת יד מוזיקליים דורש-כתבי דיגיטציה של. נייר וכתבי יד-מבוססי לַספֵרת עיבודי מוזיקה כלומר

 OMR [14 .]  -תופטיטכנולוגיית זיהוי מוזיקה א

 בעידן הדיגיטלילבעלי נכות דפוס מוזיקה הספקת  -נגישות. 
 

 חזרה לתוכן        דיגיטלי צילום
ד כיום קל מא. ובדרך השימוש בהםתצלומים  בדרך בה נעשיםמצלמות דיגיטליות גרמו למהפכה 

. וברי החלפהאך יש איום מהעובדה שתצלומים נעשו לבני חלוף , וכדומהלהוסיף תצלומים לאתרים 
 .היסטוריים לארכיוניםהמחסור האפשרי של תצלומים פיזיים בעתיד עלול להיות אובדן 

 
 חזרה לתוכן        חומר  שידור

מוסדות . אך התוכן הכלול בתוכניות הנו חומר בפורמט מולטימדיה ,הובלהשידור הוא כמובן ערוץ 
כדי  ,כמפיקי סרטים וחברות שידור ,ויזואליים-צריכים לשתף פעולה עם גופים אודיו יתמורשת תרבות

לשימוש  וזמינים, משומרים לעבור דיגטציה ולהיותיוכלו , יזיהוולהבטיח שסרטים ותוכניות רדיו וטל

עובדות על אסטרטגיות לשימור מאות [ 15]לצליל ומראה  יהולנדהזיה כמו המוסד יווחברות טל. עתידי
 .אלפים של שעות חומר שידור בדרכים אותנטיות

 
 חזרה לתוכן      ויכולת עבודה הדדיתתקנים 

וכדי להילחם  יכולת עבודה הדדיתלהבטיח על מנת דרושים תקנים , בגלל מגוון הפורמטים הזמינים
קיום (. מדיההנחיות על דיגיטציה ועל שימור דיגיטלי למידע על פורמטים ועל תקני  אהר)בהתיישנות 

בהיותה , ברמה הבינלאומיתמוכר כללית כחשוב הן ברמה הלאומית והן , לאומיתאגודה מקצועית בינ
 :ויזואלי כוללות-דוגמאות בשדה האודיו. ולפיתוח מקצועי לשיתוף פעולהגם  -כמו, תקנים ליצירתוקד מ

 IAML , [.16]ארכיבים ומרכזי תיעוד , לספריות מוזיקה לאומיתבינההאגודה 

 IAMIC , [.17]של מרכזי מידע למוזיקה  לאומיתבינההאגודה 

 FIAT/IFTA  , [. 18]טלוויזיוניים  ארכיוניםשל  לאומיתבינההפדרציה 

 EBU , [.19]איחוד השידור האירופי 

 IASA , [.20]ויזואליים ושל צליל -אודיו לארכיונים לאומיתבינההאגודה 

 FIAF , [.21]של ארכיוני סרטים  לאומיתבינההפדרציה 

 AMIA, [.22]אגודת הארכיברים של תמונות נעות 
 

 חזרה לתוכן  )ראה גם הנחיוץ בנושא ניהול תוכן והקשר( (GIS)  דע  גיאוגרפימערכות  מי
יוצר או  המקום בו, הפריט נמצא או נאסף המקום בוזה יכול להיות . למקום קשורתוכן תרבותי רב 

הנן מערכות (, GIS)מערכות מידע גיאוגרפי . מתואר בתמונההאו המיקום הגיאוגרפי , שימש
, הן מורכבות מחומרה. מקום-לשלוף ולהציג מידע מבוסס, לנתח, לתמרן ,לבדוק ,המתוכננות לאגור

שישמש לשליפה וניתוח של  ,שיכולים להיות מורכבים כדי ליצור מאגר נתונים כללי ,ונתונים, תוכנה

אך יכולתה לאצור , נחשבת לפעמים רק ככלי לעשיית מפה GIS. מידע כלשהו עם מרכיב מרחבי
 . ולחבור למידע מעבר לנקודה במפה עושה אותה רבת כוח

דורשות רמות גבוהות  ן, משום שהןמקוו זמינות רק במצב לא  GIS היכולות האנליטיות המלאות של
שימוש של קלות משקל ו-גרסות קלות האחרונותבשנים . של כישורי מפעילושל משאבי מיחשוב 

http://www.iaml.info/
http://www.iamic.net/
http://www.fiatifta.org/
http://www.ebu.ch/en/index.php
http://www.iasa-web.org/
http://www.fiafnet.org/
http://www.amianet.org/home/about/mission.html
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 PDAרשת יכולה להיות נגישה דרך -מבוססת GIS .באינטרנט שימושנעשו זמינות ל, GISתוכנת 

 .מפה או מערכת ניווט-כדי לספק מדריך מבוסס GPSמקלטי  יםהכולל
 

על אף שבניין המערכות . שניתן לחפש בהם GISאינטרנט מקוונים רבים מחזיקים מגשרי  משאבי

עדיין , GISשירותים מבוססי של  עצמיציבוריים לצורך פיתוח  וארכיוניםספריות  ,אצל מוזיאונים
, במיוחד בהקשר של סביבה המעניקה יותר שירות. ביצוע-נעשה יותר בר הדבר, מסובך יחסית

 . מצד כל הרשות המקומית, טכנולוגיה ורישוי
 

, כמו רשות מקומית)יכולה להיות זמינה למוסדות תרבות מקומיים ברשיון מצד גוף האב  GISתוכנת 

 Open GIS-היא חייבת למלא את התנאים של תקני התעשייה מה(. מוסד חינוכיאו  תסוכנות לאומי
Consortium [23.] 

 
 נוצרים מביצוע מדידות על הקרקע על ידי סקר מערכת מיקום גלובליתאחרים מרחביים  ונתוניםמפה 

(GPS ,)יכול  הדבר. מפות קיימות דיגטציה שלאו על ידי , על ידי שימוש בתצלומים או תמונות לווין
או , להירכש מסוכנויות מיפוי, על ידי מוסדות תרבות מקומיים או על ידי גופי האב שלהםתבצע לה

 . להיווצר על ידי תוכניות דיגיטציה
 

למשל )ומת לב לבקרת המינוח לשמות מקומות פונקציונלי במלואו דורשת תש GISבניית ִממָשק 
'( מקום לרשת מפה וכו-מראה ,מיקודי דואר)וקישור לערכת מפתחות מבוקרת ( גיאוגרפי אינדקס

 .למקומות אלה

 
ספריות , מוזיאונים, כאשר יותר ויותר נתונים גיאוגרפיים וקרטוגרפיים עוברים לצורת יסוד דיגיטלית

על כל פנים יש לקחת . וחומרת התמיכה שלו לציבור GIS ל אספקתנטל שלשאת ביצטרכו  וארכיונים
 :בחשבון מספר נושאים

 החומרה להרצתGIS  כיוון שמאגר הנתונים של , צריכה להיות חזקהGIS  גדול נוטה להיות
 ולהציג אתכך לוקח פחות זמן לעשות עיבודי מחשב , ככל שהמחשב מהיר יותריותר, ו

 .התוצאות

 ַתְוָינים  יש לרכוש .םצגים גדולי רצויים. י אינטרנט יידרשו מאותן סיבותפס וחיבור-רשת רחבת

(plotters) ומדפסות. 

 כיוון שרוב הציבור לא יהיה מסוגל להשתמש בשום יישום, יש לאמן סגל או לגייס צוות מיוחד ,

בהם הסגל , ישנם כמה אתרים יעילים זמינים ברשת. ללא עזרה, הבסיסי ביותר GIS-פרט ל

 [.24]להשתמש יוכל 

 
 חזרה לתוכן   (גם הנחיות על אינטראקטיביות אהר)  מציאות  מדומה

ויזואלית  שניתן להתנסות בה היא סימולציה של סביבה אמיתית או דמיונית( VR)מציאות מדומה 
, בכך שהיא אינטרקטיבית, ממדיים אחרים-אמצעים גרפיים תלתהיא נבדלת מ. ממדים שלושהב
מציאות ' דרך טיסה של מודלים. כלומר ָלתּור מצגת וירטואלית, מאפשרת למשתמש לנוע בתוך חללו

או בסימולציה של  ,בשחזור מונומנטים נעלמים או הרוסים ,לדוגמא ,משמשים, ממדית-מדומה תלת

לטכנולוגיות   ליכולת עבודה הדדיתעל יצירת תקנים שוקד  Web3D Consortium [25]-ה. נוף קדום

[ 26] (ISO/IEC 14772))שפת מידול מציאות מדומה(  VRMLהוא הנוכחיהתקן ; ממדיות -תלת

 .X3D [27] (Extensible 3D) והמתפתח הוא

 
 חזרה לתוכן         ויזואליזציה

. מידעלהצגת וניתוח המונח המשמש לתאר את השימוש בגרפיקת מחשב  היאויזואליזציה 

(, כנהוג בסטטיסטיקה" )תרשים עוגה"כמו , תרשימים וגרפים כוללת( D2)ממדית -ויזואליזציה דו
ממדית משתמשת -ויזואליזציה תלת. התפזרות ותרשימיִמתָאר  תרשימי, גרפי שורה, ִהיְסטוגָרמות

ופים או ציר, וכדומהנפח  -טכניקות מתרגמות, iso-surfaces, 3D vector plotsבטכניקות כמו 
 .מהללו

 
 

http://www.opengeospatial.org/
http://www.opengeospatial.org/
http://www.opengeospatial.org/
http://www.web3d.org/
http://www.iso.org/iso/en/StandardsQueryFormHandler.StandardsQueryFormHandler?scope=CATALOGUE&keyword=&isoNumber=14772&sortOrder=ISO&title=true&search_type=ISO&search_term=14772&languageCode=en
http://www.iso.org/iso/en/CombinedQueryResult.CombinedQueryResult?queryString=vrml
http://www.iso.org/iso/en/CombinedQueryResult.CombinedQueryResult?queryString=vrml
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מאפשר לצופה לראות , למשל" flybys. "ממדית-השימוש באנימציה מוסיף תנועה לויזואליזציה תלת

מאפשר לצופה לראות את  ""motion observationו, למשל צנצנת, אובייקט סטטיו של ידאת כל צד
 .למשל מכונית בפעולה, האובייקט עצמו נע

 
הם יכולים לשמש ליצור  ,לדוגמא. יישומים פוטנציאליים ם שלם שונילטכניקות ויזואליזציה יש סוגי

יהיה שאפקט את האו לראות , שנחפרו משרידיםויזואליים של אנשים או אובייקטים  שחזורים
 .געש על נוף -להתפרצות הר

 

 OpenGL(ספריה  גרפית  פתוחה)[28 ]   ממשק התוכנה הממוסד לחומרה גרפית כיוםהיא .  

 
Haptics          חזרה לתוכן 
Haptics  אובייקטים דרך מחשב על ידי שימוש במתקני " לחוש"ו" לגעת"מאפשר למשתמשים

לחוויית המציאות המדומה ויכול  נוסף מוסיף ממד הדבר(. למשל כפפות נתונים)פלט מיוחדים /קלט

 ראה, Hapticsלדיון על (. הנחיות על נגישות למוגבלים אהר)להיות שימושי לאנשים מוגבלי ראייה 

DigiCULT Technology Watch Briefing no. 13: Telepresence, Haptics, Robotics, April 
 2004[29.] 

 
 

 חזרה לתוכן        הובלהערוצי 
 פוניםוכולל טל ,גדל ,שיכולים לשמש גישה לשירותי מולטימדיה ההובלה,או ערוצי  המכשיריםטווח 

. דיגיטלית ואינטרקטיבית ואמצעי צפייה דיגיטליים טלויזיה ,דוכנים, PDA, ממדיים-ניידים תלת
בפורמט , מותאמים אישיתשירותים לשלב יכולים כיום לשגר מידע ו, דיםתכופות ניי, מתקנים קטנים

 .אלקטרוני
 

, פתחתתטכנולוגיה חדשה מ. תוכן המולטימדיה הובלתדיגיטציה ואינטרנט שינו באופן מהפכני את 
הזדמנות להרחיב ולשפר שירותים ולהגיע לקבוצות  וארכיוניםספריות , מציעה כעת למוזיאונים

וכך להציב את הפרט במרכז , שירותים ישר למשתמש הקצה להובילכעת אפשר . ותאוכלוסייה נוספ
 .ההתפתחויות הנוכחיות והעתידיות

 
 חזרה לתוכן         האינטרנט

, י אירופים שאפתנים ומטרות לאומיות"מונעת ע, חדירת האינטרנט לאירופה ממשיכה לגדול במהירות

חדירת האינטרנט באיחוד האירופי , 2004 -ל 2000בין השנים . אלקטרונית את כל השירותים לספק

 -מ, זה משתנה חדות לאורך האיחוד, אבל. כמעט מחצית האוכלוסייה, מיליון 204 -ל %44-גדלה ב

 [. 30( ]2004' ספט(. )שבדיה) בגבול העליון %74 -עד(, יוון) בגבול התחתון %15
 

, מהפעלת הדמיון וגילוי רעיונות, נופש ואומנות, האינטרנט מספק סביבת מולטימדיה להנאה מבידור
סיפוק נגישות לאינטרנט באזורים כפריים . חדשות ובמקורות חינוכיים, כמו גם משימוש במידע
תפתחות כלכלית כמו גם יתרום למלחמה בחסכים חברתיים ויצור תנאים לה, ושכונות נחשלות בערים

 . חברתית
 

 : כולל, תפעוליים אתגריםאספקת נגישות לאינטרנט מציבה מספר 

  הנחיות על  אהר)ילדים עבור  בייחוד, גישה לאתרים בלתי הולמים למניעתסינון או חסימה
 (. למידה

  יםדיסקבהורדת חומר מהרשת לכונן הקשיח של המחשב או ִאפשור למשתמשים להשתמש 
 (.אבטחההנחיות על ' ר)למשל סכנת וירוסים , אבטחהעלה נושאי מ, הםשל

 לציבורזמינים המחשבים המודפסים מעבור תדפיסים תשלום ארגונים רבים גובים ; הדפסה .
היא לאמץ סוג של תוכנת שרת , שימוש -הדרך הקלה ביותר לפקח על הדפסה ולגבות דמי

 .ולרכז את ההדפסה למדפסות תחת בקרת הסגל, הדפסה

 אילו יכולים לכלול. ומשחקים" הורדה"כ, תוכנה נוספת עשויה להידרש לכמה שירותים 

Acrobat, Flash, Macromedia, VRML ו-Real Audio .אחדים מהם זקוקים לעדכון תכוף .

http://www.opengl.org/
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פס ועלולים לצרוך זמני -רוחב-במיוחד אלה המשמשים להורדת אודיו ווידיאו הם כבדי, אחדים
 .קבצי צליל ניות אם מותרת הורדתאז ידרשו. הורדה ארוכים

 תשומת לב צריכה להינתן לאורך . מערכת הזמנות עשויה להידרש לבקרת שימוש מחשבים
, י אותו האדם"ע לניות מוזמנים יםשבוע היכול/ליום פרקי הזמן מספר, פרק זמן השימוש

 . מערכות הזמנות מוקדמות ומי זכאי לרשום הזמנות

  ניתן לספק . לרמת התמיכה המסופקת למשתמשי מחשבעשויה להידרש מדיניות בנוגע
כדי  סיוע התחלתיהסגל יוכל לתת , שיעורים פרטיים מקוונים, אלקטרוניותחבילות למידה 

 .חינםבבתשלום או , או להריץ קורסי הדרכה מלאים, לעזור לאנשים להתחיל

 לכל החיים םללומדילמשל  ,מגעים וליצירתש מידע ופיהוא אמצעי חשוב לח קטרונידואר אל .
מעלה נושאים מנהליים , אישיים אלקטרונייםחשבונות דואר  להקיםרשות למשתמשים 

 .יכולה להינתן, Hotmailחופשי כמו  מבוסס רשת קטרוניגישה לדואר אל, בכל אופן .ופיננסיים

 למרות שהם לעתים מזוהים עם חומר מזיק , אט יכולים להיות מקור מועיל של מידע'גם קווי צ
אט 'בקרת איכות או שיקול על קווי הצ. קוים כאלו דורשים "התמכרות מחשב"יאלית ופוטנצ

 .שיקול כזה יופעל גם למשחקי מחשב באינטרנט. שייעשו זמינים
 

  או)   ”Web on TV“ אלחוט או, לוויין, כבל, דרך מגוון ערוצים כולל טלפוןמסופק אינטרנט יכול להיות 

MSN TV- על ידי  קטרונילגלוש באינטרנט ולשלוח דואר אל מערכת המאפשרת למשתמשים

לחוט מקשרים לוויינים וא(. הנחיות על  טכנולוגיות ותשתיות יסוד אהר( )set-top טלוויזיה וקופסתה
המסוגלים כיום להשיג גישה  ,גם משתמשים ניידים כמו, משתמשים באזורים כפריים ומבודדים

 . חריםניידים א ומכשיריםבאמצעות טלפונים ניידים 
 

קיים מרחב פעולה הולך וגדל למוסדות תרבות לפתח שירותים דיגיטליים אישיים ולהרחיב את 
בהשתמשם בערוצי , בילוי הפנאיהקשורים לסוציאליים וה, חינוכייםה, תפקידיהם האינפורמטיביים

 .וטלוויזיה דיגיטלית או אינטראקטיבית PDA, כטלפונים ניידים הספקה

 
 חזרה לתוכן         טלויזיה דיגיטלית

טלוויזיה דיגיטלית . מציגה בעיות לטכנופוביםהיא אינה טלוויזיה היא טכנולוגיה המוכרת לכל אדם ו
יותר שירותים  לספקוכך מציעה הזדמנות , מספקת גישה ליותר ערוצים מאשר מערכות קודמות

, טלוויזיההשידורי לנטרקטיבית מאפשרת לצופה להגיב ישירות טלוויזיה אי. מקומיים ישירות לבתים
מעריכים שישנם , למרות שטלוויזיה דיגיטלית עדיין חדשה מאד. או לשלוח מסרים, לשחק משחקים

טלוויזיה . יש יכולת אינטרקטיבית מיליון 25-מהם לפחות ל, קולטים בשימוש באירופה יוןמיל 32
, טלוויזיה אנלוגיותלקופסות פענוח . שך השנים הקרובותדיגיטלית מצופה להמשיך להתפתח במ

 .יותר ומעניקות גישה לשירותים דיגיטליים בקלות ובזול, זולות כיום יחסית
 

טלוויזיה ל המאפשרים יכולת עבודה הדדיתתקנים פתוחים בשימוש בהנציבות האירופית תומכת 

ליזמות  האגודהנציב [. 31( ]פלטפורמה ביתית למולטימדיה) MHPכולל תקן , דיגיטלית ואינטרקטיבית

( יםארציות וכבל, לווייניות)לרשתות טלוויזיה דיגיטליות [: "32] במזכר בנושא אמר Olli Rehn,ומידע
ממדיות ניידות -בבד עם רשתות תלת-בד, מידע מולטימדיהת שירותי חבר יש הפוטנציאל להציע

 ".בטכנולוגיה חשובה זו, ואנו מקדמים בברכה כל השקעה עתידית, ואחרות
י שידור מידע "אולי ע, לאפשרות ניצול המדיום להיות מודעיםחייבים  יתמוסדות מורשת תרבות

יועצים וחברי , שירותים ציבוריים מקומיים למשל פרטים על, המופיע באתריהם הקיימים ברשויות
 .פנאי וספורט וארגונים מקומיים, בריאות וטיפול, למידה, פרלמנט

 
אוספים נרחבים של . ישנה דרישה לחומר, עם מאות ערוצי טלוויזיה המשדרים בכל שעות היום

, וארכיוניםות ספרי, השמורים במוזיאונים, חומר מודפס וצליל, תצלומים, סרטים, מסמכים, אומנות
תוכן גלם בצורה דיגיטלית יכול . עושה אותם ספקי תוכן ראשיים פוטנציאליים לאמצעי התקשורת

טלוויזיה . אך גם הערך המוסף של מומחיות בנושא דרוש כדי להציגו ולהסבירו, להיעשות זמין
לית להביא ופוטנציא, שוק נישותלפתח , דיגיטלית יכולה לשמש כדי להגיע לקהל צופים רחב יותר

 .הכנסות
 

http://www.mhp.org/
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קהילת  משתמשים . תיהפך לשיטה הפופולרית ביותר לגישת אינטרנט, אפשרי שטלוויזיה דיגיטלית
אך , להשקיע בטכנולוגיות מחשב, כמו משתמשי בית שאינם רוצים או מסוגלים, חדשה עשויה להיווצר

חים ויותר נגישה מאשר האור-הטלוויזיה גם זמינה בחדר בדרך כלל. בהחלט רוצים לצפות בטלוויזיה
 . יכולים לתמוך בשידור השלישי דורהגם טלפונים ניידים מ. מחשב

 
בדרך אינו עכבר , מתקן הקלט, לדוגמא. אך באופן יותר מוגבל, גלישת אפשרית רשת בטלוויזיה, כיום

לכן מידע המיועד . רחוק-סוג כלשהו של שלטבבמקלדת או  tab -ה יש צורך להשתמש במקש כלל,
משתמשים גוללים מבחר שם ה, טלטקסטזה של גישה עשוי להצטרך להיות יותר כמו שירותי  לסוג

 .תפריטים עד שמשיגים את הדף המבוקש
 

אשר , המאפשרות לכתוב לרשת, צצות טכנולוגיות, בכל אופן. לצפייה-טלוויזיה נוטה להיות אמצעי רק
תוך , לכתוב ישירות לרשתיוכלו רכיונים ספריות וא, מוזיאונים. רשתבעלת יכולת תהפוכנה לטלוויזיה 

מערכת ניהול תוכן  .  Blogאו  Wikiאו בכלי יצירת תוכן אחרים כגון  (דרך הרשת) TTW שימוש בעורכי

(CMS)  כתיבתמורכבת עם כלי TTW ,ללא צורך , מאפשרת למשתמשים לערוך תוכן על הרשת

 Through the Web Authoringראה  TTW -לתיאור טכנולוגיית ה. בכישורים טכניים מורכבים
by Paul Browning Tools [33 .] 

 
 חזרה לתוכן         אינטרנט  עמדות

חלק חשוב  מהווותוכיום  ,זה שנים מספר ותכבר זמינ, של אינטרנט ועמדותגישה ציבורית מקוונת 
 . פיות רבותבערים ועיירות אירו השירות אסטרטגיית גישו, תמקומיהרשות הבמידע 

 

לפונים מחשבים נישאים וט, PDAמול תחרות מצד מכשירי  מתמודדות ןה, טלפון תאיכמו , בכל אופן
 :ותצריכ ןה, להצליח רוצים שיצליחואם . ניידים

  מידע כגון ללהצטרך  והם עשוייםשלאנשים יש זמן פנוי  במקומותאסטרטגית  ממוקמותלהיות
 .ונמלי תעופה, ואוטובוס תחנות רכבת, קפה -בתי, מרכזי קניות

 ואמצעים, אלקטרונידואר  אמצעי, כגון להציע גישת אינטרנט, ותפונקציונלי -להיות מולטי 
 .הזמנות ולשלם חשבונותעריכת  , כגוןלבצע עסקות

 
הגשת , לעסוק במספר ניכר של משימות שגרתיות כגון היכול, היטב נתמתוכנ עמדה, בתוך בניין

רכישת , הזמנת ספרים, הכוונה לאזורים של הבניין, אלות נפוצותשמענה ל, חברותמועמדות ל
 .גם לספק גישה לאינטרנט ולאתרים כמערכות מידע מקוונות לאזרח -כמו, כרטיסים

 
או , עמדהענים מקומית על המחשב בכל טהאם הנתונים מו; כוללות עמדההחלטות חשובות לתכנון 

 ההאם יש ל ?או גם לאינטרנט/לרשת ו תמחובראו ונת מקו האינ העמדההאם ? מעודכנים מרחוק
 .?ונדליזם -וגם שיטות ביטחון לאנטי לצוות סיוע?גישת טלפון 

 
 חזרה לתוכן        ועידת  וידיאו

ולפעמים לחלוק , מאפשרת לשני אנשים או יותר במקומות שונים לראות ולשמוע הדדיתועידת הוידיאו 
, אלקטרוניתתרומות חשובות בתחומים כמו למידה כבר עתה  ישנן לדבר. עבודה במחשביהם יחד

ועידת וידיאו מרובת . עם הקהילהסניף ולמגעי חוץ /יכול לשמש לתקשורת סוכנותהוא אימון סגל ו
 .י קישור מספר אתרים יחד בועידה סימולטניתעל יד אפשרית, אתרים

 
המרכיבים הבסיסיים למערכת . פס הנו חשוב -כך שרוחב, טלפוןועידות וידיאו מתרחשות דרך קווי 

מתקני קלט יכולים . לשאת את האותות מתווכתורשת , ועידת וידיאו הם ציוד שידור וקליטה בכל אתר

צגי , ומתקני פלט יכולים להיות רמקולים'. וכו, white boards, יזיהוומצלמות טל, להיות מיקרופונים

 '.וכו white boards, נתונים מסכי, יזיהוותמונות טל
 

ראשיים התקנים ה ת.חיונישל הציוד הנה  עבודה הדדיתיכולת , ועידת וידיאו תצליח באמתעל מנת ש

 H.320 , H.323  [34.]הם  
 

 

http://en.wikipedia.org/wiki/Wiki
http://sbinfocanada.about.com/cs/blogarticles/f/blogdef.htm
http://en.wikipedia.org/wiki/Content_management_system
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 חזרה לתוכן         שירותים  ניידים
לפונים ניידים יכולים כעת ט. פונקציונליים-ניידים ידניים הולכים ונהפכים לקטנים ומולטי מכשירים

שדרי וקולטי דואר , שרתי אינטרנט, מצלמות, לוחות שנה, אישית ארגונית, מחשבים, לפעול כטלפונים

סרטי לנגן מוזיקה ולהראות  יכולים  PDA'.מאפשרי משחקים וכו, קטרוניםקוראי ספרים אל, לקטרוניא
 עתה. יד הנו אפשרי כברם בתוכן מולטימדיה דיגיטלי למתקנים נישאי הספקת, לכן. וידיאו

 
 :יכולות לכלול, ניידת דרכים שבהן מוסדות מורשת תרבות יכולים לנצל טכנולוגיה

 קידום שירותים 

 פרסום תערוכות ואירועים . 

 או תזכורות למועדי , סויםמכמו מידע על אירועים בעלי עניין לאדם  ,שליחת הודעות אישיות
 .או הזמנות המחכות להילקח, הרשמות שעברו

 תשובות על שאלות. 

 [. 35]יעוץ יעיל על תוכן מתפתח למתקנים ניידים יכול להימצא באתר רשת מידע המורשת הקנדית 
 

, דרך טכנולוגיית תקשורת אלחוטית בעת שימוש בפוטנציאל המיקום של גישה ניידת, על כל פנים
 . מוסדות תרבות יכולים גם להציע שירותים כגון מורה דרך אישי

 
 חזרה לתוכן          מדריכי סיורים

ם אנשים סביב תערוכה או ימדריכהם ו ת,מדריכי אודיו נפוצים מאד כיום במוזיאונים ואתרי מורש
ספריות וארכיונים כחלופה למדריכים מודפסים , אך יכולים לשמש גם במוזיאונים, תתצוגת חוצו

 .יותר מאשר בשפה אחתבהם זמינים , תכופות. להסברת מערכות או שירותים
 

הם יכולים . גמישים הרבה יותרשהנם , י מתקנים אלחוטיים נישאים"אודיו הולכים ומוחלפים ע-מדריכי
, בנוסף. יותאינטרקטיב תכונותויכולים להכיל , ת לקבוצה או לפרטלהיות מותאמים אישי, לדוגמא

תוכן יכול להיות מאוחסן בשרת מחשב . PDA-יכולים להישלח ל ,גרפיקה ווידיאו, טקסט, תמונה, אודיו

הם נזקקים בזמן ובמקום ש( WLAN)ולהימסר למבקרים דרך רשת אזורית מקומית אלחוטית  , מרכזי

להוריד מפות או תוכניות , או להשתמש באלה של עצמם PDAל מכשירי מבקרים יכולים לשאו. לו
 (. ואינטרקטיביות התאמה אישיתהנחיות על אהר. )קומה ומידע אחר בתחילת הביקור

 
 :טכנולוגיה זו מציעה יתרונות רבים ובהם

  לצרכים המיוחדים של המבקרים" להיתפר"יכולת  -נגישות . 

 ידע עם יותר או פחות      לגשת למו, לכת בדרכםהיא מאפשרת למשתמשים ל -  גמישות
 .פרטים בהתאם לרצונם

  למידע ממתקן ידני מאשר מתווית מודפסת או ספר  יותר פשוט לקרוא או להאזין –נוחות
 . הדרכה

 למשל לילדים או , ניתן להעביר מידע בשפות שונות או לכוונו לקהלים שונים –התאמה אישית
 .למומחים

 

 חזרה לתוכן  אג'נדה לעתיד 

 

כאמצעי להפחית את הצורך לעסוק בבעיות  , שאינם מוגנים על ידי זכויות יוצריםבאוספים  התרכזות
של , ארוכה ועשירה, בארצות עם מורשת רחבה תלהיות אטרקטיבי היכול זכויות קניין רוחני,

מתכוונים להתחרות  וארכיוניםספריות , זיאוניםאם מו, לעומת זאת. היסטוריה מתועדת תרבותית
הם יצטרכו להתעסק , הדואגים לשירותים על פני רשתות רחבות, כספקי תוכן, במונחים ארוכי טווח

המוגן בזכויות  שימוש מחדש ואריזה מחדש של תוכן ,רישויבנושאי  הזכויות ימחזיקקהילת לעומק עם 
 (. סוגיות של זכויותסוגיות משפטיות והנחיות על אה ר).יוצרים

 
מוסדות עלולים לגלות שמשתמשיהם מבקרים פחות ופחות בנקודות שירות או באים במגע 

ויביאו , שירותים עשויים להיהפך לאוטומטיים ולהתבצע אלקטרונית מספר. אינטרקטיבי עם הצוות
 . לרציונליזציה ולתכנון מחדש
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 .ללא חשיבות לפורמט רך בהם חיפוש ואחזורוניתן יהיה לעמקורות מולטימדיה ייכללו בקטלוגים 

 
הישר , יהיו בני הורדה וכדומה, סרטים, מוזיקה, מקורות אחדים כספרים וסדרות אלקטרוניים

 .מודל מינוי מורֶשה ל פיהם יירכשו או יסופקו ע". בדיוק בזמן"ממערכות הספק על בסיס 
 

, משתמשיםהשל  PDA-י או מכשירי הדרישה הישר למחשב ל פימקורות כאלה ישוגרו ע, בצורה דומה
 .בלי צורך לבקר במוסד עבור גישה

 
 .י טכניקות מציאות מדומה"מבקרי מוסדות תרבות ייהנו מחוויה אישית המקודמת ע

 
למשל דרך טלוויזיה , סביר שרוב האנשים ייכנסו לאינטרנט בדרכים אחרות מאשר במחשב, בעתיד

-מוערך של. DVDאפילו דרך עמדת משחקים או מכשיר  , תדרך טלפון נייד מחובר אלחוטי, דיגיטלית
הגידול בתקשורת מתנייעת וסקטורי  טלוויזיה . גישה לערכות יד ניידותיש  מאוכלוסיית אירופה 80%

האתגר למוסדות מורשת תרבות . היצע של מולטימדיה חדשנית ל ידיאינטרקטיבית נראה כמונהג ע
 .   לסקטור החינוכי ולעסקים, אמיתי לאנשים כפרטיםמוסף  -שירותים שיביאו ערך לספקיהיה 

 
 

 חזרה לתוכן              מקורות 

 

[1] Information Society Technologies: Multimedia in modern society.  
http://www.cordis.lu/ist/ka3/home.html    
 
[2] European Union's action in support of regional development. 
http://europa.eu.int/comm/regional_policy/ns_en.htm    
 
[3] The Open eBook Forum http://www.openebook.org/   
 
[4] Audible.com; http://www.audible.com/  
Microsoft Windows Media Audio (WMA); 
http://www.microsoft.com/windows/windowsmedia/default.aspx  
MP3; http://www.mp3.com/  
Adobe 6 http://www.adobe.com/products/acrobat/readstep2.html  
 
[5] The Daisy Consortium http://www.daisy.org/    
 
[6] Specifications for the Digital Talking Book (ANSI/NISO Z39.86-2002 
http://www.loc.gov/nls/z3986/v100/   
 
[7] Project Gutenberg http://promo.net/pg/   
 
[8] Garrod, Penny: E-books in UK Public Libraries: where we are now and the way 
ahead. UKOLN, July 2004. http://www.ukoln.ac.uk/public/nsptg/e-books/#10  
  
 
[9] RealAudio http://uk.real.com/  
MS Media Server 
http://www.microsoft.com/windows/windowsmedia/default.aspx  
Shoutcast http://www.shoutcast.com/    
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http://www.microsoft.com/windows/windowsmedia/default.aspx
http://www.shoutcast.com/


 

 שירותי מולטימדיה 240  הנחיות קלימרה

 

 
[10] Groovy Gecko http://www.groovygecko.com/    
 
[11] Streaming media: introduction. University of Tasmania, 2003. 
http://www.utas.edu.au/teachingonline/develop/multimedia/streaming/introduction.h
tml   
 
[12] MP3 http://www.mp3.com/    
 
[13] MUSICNETWORK http://www.interactivemusicnetwork.org/   
 
[14] OMR Bibliography  
http://www.interactivemusicnetwork.org/wg_imaging/upload/omrbib-20040128e.htm 
   
 
[15] Netherlands Institute for Sound and Vision  

http://www.geheugenvannederland.nl/gvnNL/handler.cfm/event/onpage/pageID/8FA
E9963-0FAB-4112-BF19-325991A23477/collectionid/A1C3C760-1070-49C8-9257-
A9AF9FB858BB 
 
[16] IAML, the  International Association of Music Libraries, Archives and 
Documentation Centres http://www.iaml.info/   
 
[17] IAMIC, the International Association of Music Information Centres 
http://www.iamic.net/   
 
[18] FIAT/IFTA, the International Federation of Television Archives 
http://www.fiatifta.org/   
 
[19] EBU, the European Broadcasting Union http://www.ebu.ch/en/index.php  
 
[20] IASA, the International Association of Sound and Audiovisual Archives  
http://www.iasa-web.org/   
 
[21] FIAF, the International Federation of Film Archives  
http://www.fiafnet.org/   
 
[22] AMIA, the Association of Moving Image Archivists  
http://www.amianet.org/home/about/mission.html   
 
[23] Open GIS Consortium http://www.opengis.org/   
 
[24] ESRI GIS and mapping Software http://www.esri.com   
The GIS Data Depot http://www.gisdatadepot.com/ 
http://www.gisnet.com/note-book/GIS_Resources.htm 
The Geospatial Resource Portal tutorial 
http://www.gisdevelopment.net/tutorials/   
ARL GIS Literacy Project http://www.arl.org/info/gis/index.html   
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[25] Web3D Consortium http://www.web3d.org   
 
[26] VRML (Virtual Reality Modelling Language) (ISO/IEC 14772) 
http://www.iso.org/iso/en/StandardsQueryFormHandler.StandardsQueryFormHandler
CATALOGUE&keyword=&isoNumber=14772&sortOrder=ISO&title=true&searc=תוכן?
h_type=ISO&search_term=14772&languageCode=en  
 
[27] X3D (Extensible 3D) 
http://www.web3d.org/x3d/specifications/x3d_specification.html  
 
[28] OpenGL (Open Graphics Library) http://www.opengl.org/   
 
[29] DigiCULT Technology Watch Briefing no. 13: Telepresence, Haptics, Robotics, 
April 2004.  
http://www.digicult.info/downloads/DigiCULT_TWB13_Haptics_1.pdf    
 
[30] Internet World Statistics. http://www.internetworldstats.com/   
 
[31] Multimedia Home Platform (MHP) http://www.mhp.org/  
 
[32] Communication from the Commission to the Council, the European Parliament, 
the European Economic and Social Committee and the Committee of the Regions on 
interoperability of digital interactive television services [SEC(2004)1028]. 
http://europa.eu.int/information_society/topics/ecomm/doc/useful_information/librar
y/communic_reports/interoperability_idtv/com_2004_541_en.pdf    
 
[33] Browning, Paul: Through the Web Authoring Tools. In Ariadne, Issue 39, 30th 
April 2004. http://www.ariadne.ac.uk/issue39/browning/intro.html (For more 
technical details see the JISC TechWatch report by the same author at 
http://www.jisc.ac.uk/uploaded_documents/tsw_03-08.pdf)    
 
[34] Video Technology Advisory Service: Videoconferencing standards. 2003. 
http://www.video.ja.net/stan/    
 
[35] Canadian Heritage Information Network. Mobile Technologies and Interactive 
Applications: Developing Content for Mobile Phones. June 2004.  
http://www.chin.gc.ca/English/Digital_Content/Tip_Sheets/Wireless/dev_content.htm
l     
 

 חזרה לתוכן  וריםקיש 

 

 קרואטיה

Interactive CD-ROM "Insects" 
( ייצרו, Rijeka -והמוזיאון להיסטוריה של הטבע ב Varazdinשני מוזיאונים קרואטיים )מוזיאון העיר 

תוספת אינטראקטיבי חינוכי כ CD-ROMבשתוף פעולה עם מספר מוסדות מקרואטיה ומחוצה לה, 

)הקלטות וידיאו ואודיו, אנימציה  CD-ROM -לתצוגות הקבועות שלהם על חרקים. החומרים מה
ופרזנטציות גרפיות( יותקנו בקרוב באתרי האינטרנט של המוזיאונים. זוכה פרס מיוחד לעושר של 

http://www.web3d.org/
http://www.iso.org/iso/en/StandardsQueryFormHandler.StandardsQueryFormHandler?scope=CATALOGUE&keyword=&isoNumber=14772&sortOrder=ISO&title=true&search_type=ISO&search_term=14772&languageCode=en
http://www.iso.org/iso/en/StandardsQueryFormHandler.StandardsQueryFormHandler?scope=CATALOGUE&keyword=&isoNumber=14772&sortOrder=ISO&title=true&search_type=ISO&search_term=14772&languageCode=en
http://www.iso.org/iso/en/StandardsQueryFormHandler.StandardsQueryFormHandler?scope=CATALOGUE&keyword=&isoNumber=14772&sortOrder=ISO&title=true&search_type=ISO&search_term=14772&languageCode=en
http://www.web3d.org/x3d/specifications/x3d_specification.html
http://www.opengl.org/
http://www.digicult.info/downloads/DigiCULT_TWB13_Haptics_1.pdf
http://www.internetworldstats.com/
http://www.mhp.org/
http://europa.eu.int/information_society/topics/ecomm/doc/useful_information/library/communic_reports/interoperability_idtv/com_2004_541_en.pdf
http://europa.eu.int/information_society/topics/ecomm/doc/useful_information/library/communic_reports/interoperability_idtv/com_2004_541_en.pdf
http://www.ariadne.ac.uk/issue39/browning/intro.html
http://www.jisc.ac.uk/uploaded_documents/tsw_03-08.pdf
http://www.video.ja.net/stan/
http://www.chin.gc.ca/English/Digital_Content/Tip_Sheets/Wireless/dev_content.html
http://www.chin.gc.ca/English/Digital_Content/Tip_Sheets/Wireless/dev_content.html
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אונים חומרים דוקומנטרים והמקוריות של הגישה הפדגוגית בפסטיבל הבינלאומי האודיוויזואלי למוזי

 .CD-ROM. ישנה גם גרסה באנגלית על גבי 2004שנערך בטייוואן במאי ( FAIMPומורשת )
 

SMS in Medvescak Public Library  

מערכת , VIP הקרואטי GSM-יזמה, בשיתוף עם אופרטור ה Medvescakהספריה הציבורית של 

טה הוכחה כיעילה לתקשורת עם המשתמשים, לדוגמא, לשם הזמנות. השי SMS-אשר משתמשת ב
 ואפקטיבית כאחד, והיא מסייעת בהגעה למשתמשים חדשים ולחסכון בכסף וזמן של סגל הספריה.

http://www.knjizmed.hr  
 

Zadar City Library website 
 פשרויות החיפוש שלפותחו הדגשים חדשים ומשמעותיים בא, LIS ,Unibis -יחד עם יצרן תוכנת ה

Music collection OPAC  . http://www.gkzd.hr 
 

 כרתים
Limassol District Archaeological Museum  

 אתר האינטרנט כולל תמונות של חפצי אומנות רבים ועוד.

http://www.limassolmunicipal.com.cy/museum  
 

Museum of Kykkos Monastery 
 מכיל סיור וירטואלי במוזיאון עם אינדקסים של תמונות, מסמכים, כתבי יד ועוד.

http://www.kykkos-museum.cy.net  
 

 צרפת

Guide des documents multimédias en bibliothèques 
 מדריך למסמכי מולטימדיה ותכנים בספריות.

http://www.addnb.org/fr/guide/index.htm  
 

 גרמניה
Lebendiges virtuelles Museum Online (LeMO) (Living Virtual Museum Online) 

המוזיאונים ההיסטורים [ Deutsches Historisches Museums (DHM) -תף של הפרויקט משו

]בית the Haus der Geschichte der Bundesrepublik Deutschland(HdG ) -ה, ]הגרמניים

 Fraunhofer-Institut für Software- undושל  ]ההיסטוריה של הרפובליקה הפדרלית של גרמניה
Systemtechnik (ISST[ )פראונהופר לתוכנה ולטכנולוגית מערכות[. סיור וירטואלי במאה ה דמוס-

ומסמכי קולנוע וקול עם מוצגי מוזיאון וטקסט ( VRMLאשר מערבב אנימציה בשלושה מימדים ) 20

הינו רק חלק אחד ממדוון  LeMO( במטרה לספק תמונה כוללת של ההיסטוריה. HTMLאינפורמטיבי )
מעלות  360בהם המוזיאון. באתר האינטרנט כלולות פנורמות של  פרויקטי מולטימדיה אשר משתמש

 )אשר ניתן להורידן ולהשתמש בהן כשומרי מסך(, פרזנטציות קול ווידיאו ומצלמות רשת. 

http://www.dhm.de/lemo/ (LEMO) 
http://www.dhm.de/mm/index.html (multimedia in the museum) 
 

Multimedia Online Archive Chemnitz (MONARCH) Technische Universität Chemnitz 
 לינט לעבודת ארכיון ארוכת טווח ולהפיכת מקורות מולטימדיה לזמינים.ק-שימוש בטכנולוגית שרת

http://www.bsz-bw.de/diglib/agmm/ 
 

Museum Multimedial, Deutsches Museum Munich 
שימוש בקומבינציה של מספר טכנולוגיות מולטימדיה )דיגיטציה, מצלמות חיות, תמונות פנורמיות, 

 לוגיה.וידיאו קליפים, אודיו קליפים ותצוגות אינטראקטיביות( להדגמת התפתחות הטכנו

http://www.deutsches-museum.de/mum/index.htm 
 

http://www.knjizmed.hr/
http://www.gkzd.hr/
http://www.gkzd.hr/
http://www.limassolmunicipal.com.cy/museum
http://www.kykkos-museum.cy.net/
http://www.addnb.org/fr/guide/index.htm
http://www.dhm.de/lemo/
http://www.dhm.de/mm/index.html
http://www.bsz-bw.de/diglib/agmm/
http://www.deutsches-museum.de/mum/index.htm
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Projekt Multimedia, Bibliotheksservice-Zentrum Baden-Württemberg 
ת. בין פרויקט נרחב לתיאום מספר פרויקטי מולטימדיה במסגרת הרחבה יותר של ספריה דיגיטלי

הפרויקטים נכללים" פורטל לספריות, מוזיאונים וארכיונים )חיפוש חוצה נכסים(, ספריות מוזיקליות, 

 bw.de/diglib-http://www.bsz/ דאטה ועוד. -ארכיונים אודיו ויזואלים, פרויקט מטה

 

 לטביה
MUSICALIA 

דיגיטלי של פריטי מולטימדיה בתחום המורשת המוזיקלית המאוחסנים בספריה מספק גישה לארכיון 

להצגת כתבי יד XML -ו PHP, mySQL של האקדמיה למדעים הלטבית. נעשב שימוש בטכנולוגיות 

 http://www.musicalia.ltמוזיקלים עתיקים. 
 

 לוקסמבורג
Musée National d'Histoire et d'Art  

 http://www.mnha.public.lu/index.html כולל סיור וירטואלי בתצוגות. 
 

 נורווגיה
Johan Nygaardsvold Museum  

ושימוש נרחב במולטימדיה. משמש גם לתוכן  flash -אוירות באתר אינטרנט נרחב מאד עם דמויות מ

 http://www.gubben.noשל דוכנים במוזיאון. קהל היעד העיקרי הינו ילדים. 
 

Låtlån 
זהו פרויקט בו משתפים פעולה שתי ספריות ומספר ארגוני הוצאה לאור. דרך שירות ספריה זה 

ול באינטרנט. קטעי קול נבחרים קקטעי  48,000-שים יכולים להרשם ולקבל גישה להמשתמ
 מושמעים למשתמש ואינם מורדים. המערכת מאחסנת גם העדפות אישיות.

http://www.nettbiblioteket.no/llaatlaan.htm  
 

Map and database services for PDA/Mobile phones 
 מספק גישה אלחוטית למידע על מורשת תרבותית, תוך שימוש במפות דינמיות כממשק משתמש.

http://www.geoshare.net/prototypes/tourism/  
 

Oslo City Archive  
דוגמא מעניינת לדרך בה ניתן להציג ארכיון ושירותים שהוא מספק באינטרנט. אתר אינטרנט זה הנו 

האתר מתמקד הן בשירותים מקצועיים והן בשירותים שפותחו עבור קבוצות משתמשים ספציפיות. 
האתר מציע כמות נרחבת של מידע הכולל תמונות, גלריות אינטרנט, תצוגות ברשת, ובקרוב גם 

 http://www.byarkivet.oslo.kommune.no יה של אוסלו. וידיאו שיספר את ההיסטור
 

 רוסיה
The Mythology Time  

סדרת דוכני מידע . Khanty-Mansiysk תצוגת מוזיאון אלקטרונית במוזיאון העירוני לטבע ואדם של

. Ob’ Ugrians -דשת לתרבות עממית ומיתולוגיה של המולטימדים יוצרת את התצוגה הקבועה המוק
 KAMIS 2000 .http://www.kamis.ruמשתמש בבסיס נתוני התצוגות 

 
Kaluga Regional Art Museum  

 באינטרנט" Kalugaהפרויקט "יצירה ואחסון של מקורות המידע של המוזיאון האיזורי לאמנות של 
הוביל למיחשוב של המוזיאון, ליצירת קטלוג אלקטרוני וליצירת אתר אינטרנט המשתמש בטכנולוגית 

 IPIX . /http://artmuseum.okclub.orgהצגה פנורמית 
 

http://www.bsz-bw.de/diglib/
http://www.bsz-bw.de/diglib/
http://www.musicalia.lt/
http://www.mnha.public.lu/index.html
http://www.mnha.public.lu/index.html
http://www.gubben.no/
http://www.nettbiblioteket.no/llaatlaan.htm
http://www.geoshare.net/prototypes/tourism/
http://www.byarkivet.oslo.kommune.no/
http://www.byarkivet.oslo.kommune.no/
http://www.kamis.ru/
http://www.kamis.ru/
http://artmuseum.okclub.org/
http://artmuseum.okclub.org/
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The Virtual World of the Russian Museum 
תקדמים ביותר, המ IT-מוזיאון עדכני המיישם השגי ה( נוסד כPCCמרכז מחשב רב שימושי )

טכנולוגיות של מציאות מדומה ומולטימדיה. קונספט הפרויקט מכיל יצירת שלושה איזורים 
 פונקציונלים: מרכז מציאות מדומה, מרכז לטכנולוגיות מודרניות ומרכז לתקשורת דיגיטלית.

http://www.rusmuseum.rii/rii/museum/net/vwrm/  
 

 ספרד

Historical Sights and Museums Portal of Andalusia  
 מספק מידע מפורט וביקורים וירטואלים.

http://www.juntadeandalucia.es/cultura/museos  
 

Mobile Library Service Garrigues-Segrià Culture Department of the Regional) 
Government of Catalonia) 

ספריה ניידת המצוידת עם גישה רחבת פס לאינטרנט ולאתר האינטרנט של הספריה וכל 
 ת. הפונקציות שלה, על ידי ערוץ לוויני. מספקת גם נגישות לאנשים שתנועתם מוגבל

http://cultura.gencat.net/biblio/busgs.htm  
 

 שוודיה

Swedish National Archive for Recorded Sound and Moving Images (SLBA) 
 ם, וידיאו, הקלטות,אוסף את תפוקה השוודית של מדיה אודיוויזואלית: שידורי רדיו וטלויזיה, סרטי

CD .ומולטימדיה. בסיסי נתונים הנם זמינים באינטרנט, וניתן לראות סרטים קצרים וכדמה 
http://www.ljudochbildarkivet.se/slba/PSUser/servlet/com.ausys.ps.web.user.servlet.
AuthorizedPageServlet?nodeid=101&pageversion=2  
 

Virtual Museum of Vikings in east Södermanland and Nyköping 
העתיקה  והעיר Sörmlandאתר המציאות המדומה השוודי הגדול ביותר, בנושא ויקינגים, מזרח 

  .Nyköping .http://www.illustrata.com/pages/ny.htmlוהטירה של 
 

 תורכיה
Topkapi Palace Museum 

מכיל מסמכים של הארמון ואחוזת השולטן. אתר האינטרנט כולל מאמרים, תמונות רבות, תוכניות 

 http://www.ee.bilkent.edu.tr/~history/topkapi.html ים. וסיורים וירטואל
 

 אוקראינה
Kirovohrad Regional Universal Research Library named after D.Chizhevsky 

יידים לכל שירותי הספריה המאפשרת גישה למשתמשים נ WAPספריה מתפקדת מלאה באתר 

  http://wap.library.kr.ua/ ולמידע.
 

 

 

 

 

 

 חזרה לתוכן העניינים

 
 

http://www.rusmuseum.rii/rii/museum/net/vwrm/
http://www.rusmuseum.rii/rii/museum/net/vwrm/
http://www.juntadeandalucia.es/cultura/museos
http://cultura.gencat.net/biblio/busgs.htm
http://www.ljudochbildarkivet.se/slba/PSUser/servlet/com.ausys.ps.web.user.servlet.AuthorizedPageServlet?nodeid=101&pageversion=2
http://www.ljudochbildarkivet.se/slba/PSUser/servlet/com.ausys.ps.web.user.servlet.AuthorizedPageServlet?nodeid=101&pageversion=2
http://www.illustrata.com/pages/ny.html
http://www.ee.bilkent.edu.tr/~history/topkapi.html
http://www.ee.bilkent.edu.tr/~history/topkapi.html
http://wap.library.kr.ua/
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 הנחיות קלימרה

 אינטרקטיביות
 
 

   תוכן 

 
ספריות וארכיונים וגם ביישומי , מולטימדיה אינטרקטיבית במוזיאונים במשאביהנחיות אלה עוסקות 

 .י המשתמשים"האינטרקטיביות למען וע
 מציאות מדומה

 מחשב–אדם תאינטרקצי
 טכנולוגיית משחקים

 יצירת תוכן
 אינטרקציה עם משתמשים

 ציבורשירותי פניות 
 תצוגות אינטרקטיביות

 

 חזרה לתוכן סוגיות מדיניות 

 
  האיחוד האירופי מחויב לאירופה שבה לכל האזרחים יהיו גישה ויכולת שימוש בשירותים של

ת קדימויוה לקביעתהנן מפתח ( ICT)מידע וטכנולוגיות תקשורת . "אינטרקטיבית IST תמולטימדי

. סטרי-כתהליך חד נתפסלא  ,לדוגמא ,אלקטרוניממשל [. 1] "המדיניות של האיחוד האירופי

  Europe Direct [[2,Dialogue with Citizens [3,]Your Voice in  -שירותים אינטרקטיביים כ
Europe ,וגם Portal’ Citizens [5 ,]ללמוד יותר על אירופיהזרחי האיחוד הוקמו כדי לאפשר לא 

בקרב אזרחיו ותומך  ICTמחויב גם להעלאת כישורי  אירופיההאיחוד . ולתרום לה קבלת ההחלטה

 inclusion-e ,אירופיהגם תכניות האיחוד [. 6] חינוכי ככלי( קטרוניתלמידה אל) learning-e-ב
מכוונות לאפשר לכל אזרח , [8] (קטרוניתנגישות אל)  accessibility-e-ו[ 7] (אלקטרוני שילוב)

 .להיות מעורב בכך
 

הנחיות על  אהר) נדה זאת'הגשמת אגלמלא בשעליהם ד למוסדות מורשת תרבות מקומיים יש תפקי
שירותים אינטרקטיביים מערבים (. חברתי ונגישות לאנשים מוגבלים שילוב, למידה,  אלקטרוני ממשל

 קטרוניםשירותים אל. פופולריים מאד, מוצגים אינטרקטיביים במוזיאונים לדוגמא. ומעסיקים אנשים
טלוויזיה כמו טכנולוגיה מוכרת  על ידי הספקתם דרך ,אדם -להגיע להרבה יותר בני צפויים

 (. ראה הנחיות על שירותי מולטימדיה.  )אינטרקטיבית

 

 חזרה לתוכן               הנחיות לביצוע  נאות 

 
, כיל טקסטליניארי דרך תוכן מולטימדיה שעשוי לה-תוכניות אינטרקטיביות מאפשרות ניווט לא

למשתמשים ניתנת הזדמנות לפעול באינטרקציה . צליל ווידיאו, תמונות אנימציה', סְסטיל' -תמונות
 '. לבצע בחירה וכו, י תשובה לשאלות"עם התוכנית ע

 
 :אינטרקטיביות יכולה לשמש 

 לקדם תצוגות גלריה במוזיאונים. 

 להציג מידע בדרכים מושכות ויוצרות מעורבות. 

 ספר -משפחות ובתי, צעירים, ה לילדיםות אטרקציולה. 

  מבקרים לבקר באתר האמיתי שיעודדלשמש מכשיר שיווק. 

 דפוס מוגבלותכולל , לעשות את התצוגות והאתרים נגישים יותר לאנשים עם מוגבלויות. 

http://europa.eu.int/europedirect/about_en.htm
http://europa.eu.int/europedirect/about_en.htm
../../../../Local%20Settings/Local%20Settings/Temporary%20Internet%20Files/Content.IE5/unzipped/zipped%20guidelines%20for%20translators%209th%20Dec/guidelines%20without%20cover%20pages/Dialogue%20with%20Citizens
../../../../Local%20Settings/Local%20Settings/Temporary%20Internet%20Files/Content.IE5/unzipped/zipped%20guidelines%20for%20translators%209th%20Dec/guidelines%20without%20cover%20pages/Your%20Voice%20in%20Europe
../../../../Local%20Settings/Local%20Settings/Temporary%20Internet%20Files/Content.IE5/unzipped/zipped%20guidelines%20for%20translators%209th%20Dec/guidelines%20without%20cover%20pages/Your%20Voice%20in%20Europe
../../../../Local%20Settings/Local%20Settings/Temporary%20Internet%20Files/Content.IE5/unzipped/zipped%20guidelines%20for%20translators%209th%20Dec/guidelines%20without%20cover%20pages/Citizens'%20Portal
http://europa.eu.int/information_society/eeurope/2005/all_about/elearning/index_en.htm
http://europa.eu.int/information_society/eeurope/2005/all_about/einclusion/index_en.htm
http://europa.eu.int/information_society/topics/citizens/accessibility/index_en.htm
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 את הלומד" יבחנו"אינטרקטיביים ש קטרוניםאל -להציג מורים פרטיים. 

 לאפשר למשתמשים ליצור ולתרום תוכן. 

 לאפשר למשתמשים להגיב באינטרקציה עם קהילות עניין וירטואליות. 

 מקוונים וכו, שאלונים והצבעות, י סקרים"ע, לאפשר התייעצות עם משתמשים .' 
 

והאם החדרת התצוגות או האתרים , האובייקטים ואת קהל הארגון, לקחת בחשבון את המטרות רצוי
 :נושאים הראויים לשיקול דעת כוללים. המוצעהאינטרקטיביים תתרום באופן חיובי לשירות 

 .אותןיתכן שיהיה צורך לרכוש  –ואתרים אינטרקטיביים  תצוגותאת המיומנויות הנחוצות להפיק 

 .תצוגות אינטרקטיביות נוטות לעלות במחירן על אלו הסטטיות –העלות 

 .הן נחוצות הן לעריכה והן להצגה –תוכנה וחומרה 

 -ומציגי -מקליטי, כולל רמקולים, בהןולהשתמש תוכניות י להידרש להפיק ציוד מיוחד עשו –ציוד 

 '. וכו" עכבר"חלופות , מסכי מגע, CD-ROMמקליטי ומציגי  , וידיאו

 . קשה להפיק תכניות אינטרקטיביות שתפנינה לכל גיל וטיפוס של משתמש –הקהל 
 .שה ברחבי הרשתאו נגי, עמדה מיוחדתהאם המערכת תהיה מודל אינטרקטיבי בודד ב

 
 ,במקום להחליף, חייבים להתכוון להשלים, אלא אם הם מוזיאונים וירטואליים בלבד, אתרי מוזיאונים

לכלול מידע ושירותים שאינם ניתנים בקלות באתר , הם יכולים לדוגמא. את הביקורים המסורתיים
לים תוכן מספיק לאלו שאינם מסוגחייב להיות '. ס וכו"פרטי שירותי חינוך לבי, הפיזי כמו גזרי עיתונות

אך אולי לא . זה ישים גם לגלריות ואתרי מורשת. אך מוצג כך שימשוך מבקרים לאתר הפיזי, לבקר
 .באותה מידה לארכיונים וספריות

 
 והתוצאה הסופית( ראה הנחיות על תכנון אסטרטגי)חייבת להיעשות תוכנית , כבכל הפרוייקטים

, תקציב, תוך לקיחה בחשבון את כישורי הסגל, בנקודת היציאה המבוקשת חייבת להיות מוגדרת
זולה יחסית , יתכן שאפשר להפיק מערכת אינטרקטיבית או מציאות מדומה יעילה'. מסגרת זמן וכו
שיעורים פרטיים בשימוש  ניתניםלעתים קרובות . אם הטכנולוגיה תיבחר בקפידה, ועם צוות קטן

ך שימושי למתחילים להתקנת מערכות אינטראקטיביות למדרי. חינם ברשתבבתוכנה המצויה 

 So you want to put a computer interactive in your museum? - Aראה, במוזיאון
 guide s’beginner[9.] 

 
 

 חזרה לתוכן  (גם הנחיות על שירותי מולטימדיה אהר)  מציאות  מדומה

היא סימולציה של סביבה אמיתית או מדומה שיכולה להיחוות ויזואלית ( VR)מציאות מדומה 

 –סיורים וירטואליים של מקומות אמיתיים  יכול להיות לה שימוש רב בהספקת. ממדים שלושהב
 בהדרכתו – וכדומהמיים אתרי מורשת כבתים וגנים לאו, אתרים ארכיאולוגיים, גלריות, מוזיאונים

 . אנשים בספריות או במשרד רשומות
 

למשל ; ממדית -של מציאות מדומה תלת" fly through"ניתן להשתמש במודלים , מדומותלסביבות 
 .                     או בשחזור אזורים שלמים של נוף קדום, בשחזור מונומנטים הרוסים או שנעלמו

 

כך שבמוזיאון של . ולציה של אובייקטים ולהראות איך מכונות עובדותיכולה גם לאפשר מניפ VR -ה
 .משתמשים יכולים לראות כיצד מכונת הדפסה מוקדמת עבדה, ארכיאולוגיה תעשייתית

 

בבניינים , לדוגמא. יכולה להיות שימושית מאד לנגישות ההולכת וגדלה לאנשים מוגבלים VR -ה
לאפשר למשתמשי כיסאות  וכדומה על מנתאים שיפועים יהיה זה לא מעשי להת, היסטוריים ישנים

תאפשר להם לראות חדרים אליהם הם לא , טובה באמת VR מערכת. גלגלים להגיע לכל הקומות

 (. גם הנחיות על נגישות לאנשים מוגבלים ראה)[. 10]יכולים פיזית להיכנס 
  

המבודדים מסיבות  לסטודנטים אלקטרונילה לקדם הזדמנויות חינוך יכו VR החינוך בתחום

  VRלעתים קרובות . או בגלל טיפולם בילדים או זקנים, סיבות מחלה או נכותמגיאוגרפיות או למשל 
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לעולם התרבותי כדי  מיושם גםיכול להיות  הדבר. להדגים ניתוחים בהכשרה רפואית תמשמש
 . עלול להזיק לו במקורכאשר שימוש , להדגים תהליך בו מעורב אובייקט

 

  י"טכנולוגיית מולטימדיה שפותחה ע, Shockwave -ו  Flashי טכנולוגיה כמו"ע  VRניתן לקדם

 Macromedia[11.] 
 

 הם מבוססים) VR בסביבותיכולים לשמש , או ייצוג וירטואלי של יצורי אנוש(, Avatars)  אָואָטארים
 :ליישומים רבים כמו( VRML י"על צורות ונתמכים ע

 ספריה וכו, אדם בתצוגה -בני הדרכת.' 

 בקטלוג או פריט ציוד כמו במערכת בשירות עצמי או במכשיר אודיו בשימושאנשים  הדרכת. 

 מסמך בקול רם קריאת. 

 המפוזרת גיאוגרפית, בעלי אינטרסים דומים, משתמשיםתקשורת בקרב קבוצת  עידוד. 

 או אף , כמו ילדים, הם יכולים להיות מותאמים אישית כדי להיות דומים לטיפוס של משתמש
 (.הנחיות על התאמה אישית אהר)ה /ִלדמֹות למשתמש עצמו

 

 -לטכנולוגיות תלת ליכולת עבודה הדדיתעובד על יצירת תקנים Web3D Consortium [12 ]-ה
 :ממדיות

 ה- VRML (שפת מודל של מציאות מדומה) (ISO/IEC 14772[ )13 ]זהו . הוא התקן הנוכחי
אם עצמאית , אובייקטים יכולים להיות מוזזים. ממדיות -פורמט קובץ לאובייקטים וסצנות תלת

או לאפשר לדברים , מוצקים כקירותלהיות הם יכולים . צאה מֵקֶלט המשתמשאו אם כתו

תומך  VRML. של הזמן החולף תחושהוגם , ניתן להוסיף צלילים. כמים או עשן, לעבור דרכם
 . ביצירת אָואטרים אשר יכולים לנוע ברחבי הסביבה הוירטואלית

 X3D (Extensible 3D) [14 ]מחליף המתפתח של תקן ההנו הVRML  . זהו משאב פתוח כך

-הוא תואם לMPEG [15 ,]-4-הוא כלול בתוך תקן המולטימדיה, רישוי סוגיותשאין כאן 

Scalable Vector Graphics ומתאים גם ל' וכו-VRML. 

 
 :טכנולוגיות אחרות כוללות את

 מציאות מדומה של זמן מהיר (QTVR[ )16 .] מוצר זה שלAPPLE  אינו רק טכנולוגייתVR ,

יכול  הדבר. ברקעים ודמויות צילומיות ריאליות VRאלא יכול לשמש להקפת מודלים של 
אשר דרכן יכולים משתמשים לנווט , קישור סדרת מראות ל ידילשמש לסיורים וירטואליים ע

 .להצגת אובייקטים ממגוון זוויות וגם יכול לשמש, הקלדה על מקומות במסך על ידי

 ה- Java3D[17 ] הנוApplication Programmer Interface (API ,) אשר בעיקר משמש
 .רשתל אינו מתאים ממש. םליישומים בודדים כפעילויות אינטרקטיביות של מוזיאוני

 הספריה  גרפית  פתוחה (OpenGL[ )18 ,]ה היא אולי- API  הגרפית הנפוצה ביותר היכולה
 . להיות משוגרת דרך הפלטפורמות הפופולריות ביותר

 
 חזרה לתוכן      )HCI(מחשב -אינטרקצית אדם

 ואחרים, ,trackball, joystickעכבר , הדרך המסורתית של אינטרקציה עם מחשב היא דרך המקלדת
מתקני  קיימים. כמו מסך או מדפסת ,מתקן קלט ומתקן פלט ויזואלי, ידם במופעלי רך כללבד שהנם

שיאפשרו למשתמש להתרכז בתוכן בפחות הסחת , תקנים חדשיםמופיעים כיום מו, קלט ופלט אחרים
אך יש בהם גם ( הנחיות על אנשים מוגבלים אהר)רבים ממתקנים אלה פותחו עבור מוגבלים . דעת

יכולים להעניק למשתמש ניסיון וירטואלי הם ו, בעלי ניסיון מועט במחשבים, יתרונות לילדים וזקנים
 .וויהבח" מטביל"יותר ריאליסטי ויותר 

 
הכוללים במצבים רבים שלהם יתרונות , היא מסכי מגע, כבר בשימוש נפוץהנמצאת , דוגמא מוכרת

 :לדוגמא
 .לא נדרשים אימון או כישורים לשימוש

 .שגיאות קלט מופחתות

 עכבר וכופד ל, לא דרוש מקום עבור מקלדת.' 

 יאבד או ייגנב, יש פחות מה שיינזק. 

http://www.web3d.org/
http://www.iso.org/iso/en/StandardsQueryFormHandler.StandardsQueryFormHandler?scope=CATALOGUE&keyword=&isoNumber=14772&sortOrder=ISO&title=true&search_type=ISO&search_term=14772&languageCode=en
http://www.web3d.org/x3d/specifications/x3d_specification.html
http://www.mpeg.org/MPEG/starting-points.html
http://www.apple.com/quicktime/qtvr/
http://java.sun.com/products/java-media/3D/
http://java.sun.com/products/java-media/3D/
http://www.opengl.org/
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 לשוני ועל בני-ר תמונות וסמלים וכך להקל על שימוש רבניתן להשתמש בפחות טקסט וביות- 
 .פחותים אדם בעלי כישורים לשוניים

 
 : שימושים טיפוסיים כוללים

  מידעעמדות 

 שאינם בתצוגהפריטים  ותאו מציג, מידע נוסף על אובייקטים בתערוכה ותהנותנ עמדות 
 .המקורותמסיבות של חוסר מקום או שימור 

  צפייה . בהם התעסקות ציבוריתשהנם רגישים מדי מכדי לאפשר  מארכיון מסמכיםהצגת
 '.וכו ל ידי הגדלהע להיות מוגברתיכולה 

 עצמי ומכונות החזר בספריות שירות מכונות. 

  םקטלוגיעם מסכי מגע. 
, לחיצה ותנועה העוקבים אחרמתקני , עין מעקב, קול קלטכוללות למשל , ועולות טכנולוגיות חדשות

המאפשרים למרכיב אותן לראות תמונות תלת ממדיות משופרות )shutterglasses -כוגם מתקנים 
גים יכמה מצ(. עצמה" קסדה"המרכיב רואה את התמונות בתוך ה)מורכבי ראש  ומציגים( במסך
, זמנית-ראש יכולים לראות ולהראות הן את התמונה הוירטואלית והן את הסובב האמיתי בו -ימורכב

. אזניות ל ידיניתן להוסיף צליל ע. בהקשר התמונה הוירטואלית ראות אתלהכך ים על ידי ומאפשר

 DigiCULT report New technologies for theאה ר, לדיון מפורט בטכנולוגיות אלו ודומות להן
cultural and scientific heritage sector [19.] 

 
 [:20] כוללים את HCI-ל לאומיםסטנדרטים בינ

 ISO 13406 : דרישות ֶאְרגֹונמיות לעבודה עם תצוגות ויזואליות המבוססות על לוחות
 .שטוחים

 ISO 18789 :דרישות ארגונומיות וטכניקות מדידה לתצוגות ויזואליות אלקטרוניות. 

 ISO 9241 :ד עם טרמינלים לתצוגה ויזואליתדרישות ארגונומיות לעבודת משר. 

 IEC  TR  61997  :משתמש בציוד מולטימדיה לשימוש כללי ממשקיהנחיות ל. 

 ISO 14915  : מולטימדיהבמשתמש  לממשקיארגונומיה של תוכנה. 

 ISO 13407 :אנוש למערכות אינטרקטיביות -תהליכים של עיצוב ממּוָקד. 

 ISO  TR  16982 :אדם -ות בעיצוב ממּוָקדשימוש התומכ -שיטות בנות. 

 ISO  TR  18529 : חיים -תיאורי תהליך מחזור;  אדם -מערכתלאינטרקצית ארגונומיית ,
 . אדם -ממוקדי

 ISO/IEC 10741-1  :סטבקרת סָמן לעריכת טק; יאלוג ת דאינטרקצי. 

 ISO/IEC 11581 :אייקונים (Icon )ופונקציות. 

 ISO/IEC 14754 :ות נפוצות לעריכת טקסט עם מערכות תנוע; עט  -מבוססי ממשקים
 .עט -מבוססות

 ISO/IEC 18021 : משתמשים לכלים ניידים ממשק; טכנולוגיית מידע. 

 ISO DTS 16071 : אדם -מחשב לממשקיהדרכה על נגישות. 
 

מפתח ספסיפיקציות לתמיכה במצבים שונים של World Wide Web Consortium -ה

 [.21( ]multimodal interactionאו )אינטרקציה עם הרשת 
 

 חזרה לתוכן        טכנולוגית משחקים

ך ערך משחקי במגזר החינו. טכנולוגיה המתוכננת למשחקים משמשת גם במספר מגזרים אחרים
הם יכולים להיות שימושיים כמקור רעיונות וממשקים של תוכנות או של . מחשב הוכר מזה זמן מה

הטכנולוגיה היסודית של המוצרים המשמשים . להעסיק או להפעיל את המשתמשים, תוכנות חדשות
ת לדוגמא במערכו, משמשת גם למוצרי חינוך ואימון( ממד-כמו מנועי תלת)ליצירת משחקים 

טכנולוגיית משחקים משמשת להפיכת הלמידה למרגשת ומשלבת . סימולציה של טיסה לאימון טייסים
אנשים אינם ממש ; תהליך הלמידה מתבצע באופן בלתי מורגש, כאשר משתמשים במשחק. יותר

.אלא רק שהם עושים משהו מעניין, חושבים שהם לומדים   
 

http://www.w3.org/2002/mmi/#intro
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המשתמשים בלמידה על יצירות אומנות  משחקים יכולים לשמש לשילוב, בסקטור התרבותי
מודלים אינטרקטיביים יכולים '. ניסויים מדעיים וכו, היסטוריה מקומית, אתרי מורשת, היסטוריות

 .[22להיות משחקים של ממש, או שהם מנצלים טכנולוגיה שכרגיל משמשת למשחקים. 
בסביבה וירטואלית אמיתית או , שימוש-בני אנוש קלי-ְמָשקים של מחשביםמשחקים עושים שימוש בִמ 

אתרי . כל הללו עושים יישומים שניתן להעבירם לסקטור התרבותי'. באנימציה של דמויות וכו, מדומה
[. 22]יכולים לשמש כמקור לרעיונות , רבים מהמוזיאונים הוירטואליים  

 
, משתתפים -ישנן דוגמאות רבות של משחקים רבי .ִמשָחקים לא חייבים להיות משוחקים לבד

של קהילות וירטואליות " הזנה"טכנולוגיה זו הייתה יכולה לשמש ליצירה ו, ובשימוש בהם באתר
.בעלות עניין משותף  

 
 חזרה לתוכן         יצירת תוכן

אדם יכולים -בני. י משתמשים"ויכול גם להיווצר ע, רכיוןספריה או א, י מוזיאון"תוכן יכול להיווצר ע
-ו   TTW ,Blogsלקיים אינטרקציה עם המוסד או עם אנשים אחרים בהשתמשם טכנולוגיה כמו  

 Wiki[23 .]ה-Wikipedia [24 ]כל אחד יכול לתרום מידע או לערוך מאמר; היא דוגמא טובה .
סקצית הקהילה (. המאמרים המקוריים אינם נאבדים היות והם נשמרים בסקצית ההיסטוריה)

מוסדות תרבות יכולים , בהשתמשם בטכנולוגיה זו. מסביר כיצד ניתן לתרום  Wikipediaבפורטל
 .  אינטרקטיביות, עולמיות, וירטואליות, עניין -של -לעודד פריחה של קהילות

 
 -בתי, קבוצות מקומיות. אינטרקציה עם הקהילה המקומית יכולה גם לעודד ולהקל על יצירת תוכן

, מקורות של תצלומים)יכולים להיות מצוידים במכשירים ובעזרה כדי להפיק תוכן , ספר או יחידים
תוכן זה נהפך אחר כך לחלק '. היסטוריה וכו, אנשים, אודות אירועים מקומיים'( ו וכואודי, וידיאו

 (.ראה גם הנחיות על זהות ולכידּות תרבותיות. )ספריה או ארכיון, מאוסף מוזיאון
 

 חזרה לתוכן        אינטרקציה  עם  משתמשים

 :ולה ללבוש צורות רבות ובהןאינטרקציה עם משתמשים יכ

 שירותי פניות ציבור מקוונים. 

 סקרי משתמשים. 

 יעוץ משתמשים 

 הרשמה ומילוי טפסים. 

 הזמנת ורכישת סחורות. 

 דיאלוג עם משתמשים וכו' 
 .אינטרקציה כזו תעזור לאנשים להתוודע לתקשורת מקוונת ותעודד אימוץ ממשל אלקטרוני

 
ספריות , מוזיאונים. זמינים כיום, ים לשאת מסרי מולטימדיהשיכול PDA-מכשירי טלפון ניידים ו

( שירות הודעות קצרות-  Short Message Service)SMS וארכיונים יכולים להשתמש בטכנולוגיית
לתקשר עם מנוייהם (, שירות הודעות מולטימדיה - Multimedia Messaging Service) MMS-ו

להחליף ביניהם , ים סלולריים תואמים של משתמשיםמאפשר לטלפונ MMS-ה. ולקדם את שירותיהם
הייתה  MMSטכנולוגיית. קליפים ומוזיקה-וידיאו, אנימציות, הודעות מולטימדיה כמו תמונות צבע

למטרות מידע , לצורך תקשורת עם משתמשים, ספריות וארכיונים, י מוזיאונים"יכולה לשמש ע
ראה הנחיות  )אישית למשתמשים שהביעו עניין  הייתה יכולה להיות מותאמת, תקשורת כזו. וקידום

 (. בנושא התאמה אישית
 

 חזרה לתוכן         ציבור -שירותי  פניות 

. ספריות וארכיונים יכולים לספק שירותים אינטרקטיביים של פניות ציבור וקשורים להם, מוזיאונים
 :לדוגמא

  הללו זמינים (; יכול גם לשמש מוזיאונים וארכיונים, סוג שירות זה" )שאל ספרן"שירותי
ספריות ברחבי הארץ עובדות יחדיו כדי לספק את השירות בדרך כלל על . בארצות רבות
שמופנה אוטומטית לאחת מספריות הסימוכין , שאלות מושמות על דף פניות. בסיס תורנות
ספרנים עונים בדואר אלקטרוני לפונה . ישמקבלת זאת כהודעת דואר אלקטרונ, המשתתפות

בהם , אולי אינו ישים למוזיאונים וארכיונים, סוג זה של שירות משותף. בהקדם האפשרי

http://en.wikipedia.org/wiki/Main_Page
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אך אין שום סיבה מדוע מוסד יחיד לא ינהל , שאלות נוטות להיות ספציפיות לאותו מוסד
 .אפילו במשך פחות שעות, שירות דומה

  כדי לאפשר לפונים לדבר עם " אט'צ"-שים בטכנולוגיית קואלה משתמ"; דבר עם אדם"שירותי
 . חבר הסגל בזמן אמת

 הללו מאפשרות לסגל לעזור בחיפוש בתוך מאגרי נתונים או אינטרנט; יחד -טכניקות דפדוף. 

 לבצע הזמנות וכו, עם אמצעים להגיש בקשות, גישה לקטלוגים דרך האתרים .' 

 של מידע קהילתי נתונים -גישה למאגרי נתונים כמו מאגרי. 

 מכל הסוגים( שנהפכו דיגיטליים)לקרוא ולהאזין לחומרים מסּוְפָרתים , היכולת לצפות. 

 קישורים לאתרים רלוונטיים אחרים. 

   שירותיFAQ (שאלות נפוצות) 

 לוח מודעות עם חדשות על אירועים שיבואו. 
 

 חזרה לתוכן        תצוגות אינטרקטיביות

תוכן עשיר אינטרקטיבי שילווה , יכולה לשמש כדי לספק למבקרים בעלי אמצעים  MMSטכנולוגיית  
או , חידון או הדרכה פרטית, משחק, מידע לאובייקט מסוים-התוכן יכול להיות צמוד. את המוצגים

דיגיטליות מהתערוכה  מבקרים גם יוכלו לשלוח תמונות. קליפ אודות היבט מיחד על מה שמוצג-וידיאו
ויוכלו להיות , גם תמונות או קבצים יוכלו להיעשות זמינים באתרים. למחשבם הביתי לשימוש עתידי

 . לשיגור נייד" מורדים"
 

, מדריכי סיור במולטימדיה אינטראקטיבית. הם כיום שכיחים במוזיאונים, מדריכי סיורים באודיו
ראה )די להעניק מידע כשהמבקר מגיע למקום מסוים כ GISאפשריים כיום עם שימוש טכנולוגיית 

ראה )מדריכי סיור גם יכולים להיות מותאמים אישית למשתמש (. הנחיות על ניהול תוכן והקשר
טכנולוגיה זו יכולה להיות שימושית בהדרכת מבקרים על פני ספריה או (.הנחיות על התאמה אישית

 '. קטלוגים וכו, ש  בציודויכולה גם להיות מותאמת להדרכת שימו, ארכיון
 

פעילויות מעשיות יכולות לשמש . הנן פופולריות מאד במוזיאונים, תצוגות אינטרקטיביות מיוחדות
עשויות ( וכהטכנולוגיה נמ– LOW-TECH)ֶטק -דוגמאות של לֹו. להשלמת ולמילוי ֵהקֶשרים בתערוכות

 רוב המחשבים". פחם -מכרה"וירידה ל, התחפשויות, דוגמיות חימר, חורי הצצה, גילוי -לכלול מסלולי
וכך פעילויות מחשב , השולחניים מסוגלים כיום להריץ פעולות מולטימדיה אינטרקטיביות

הדבר יכול לאפשר לאנשים לבוא במגע . השגה אפילו למוסדות קטנים-אינטרקטיביות נהפכות בנות
לחזות , את משקלו" לחוש, "על ידי צפייה באובייקט מכל צד, עם אובייקטים בתצוגה בדרך חדשה

יכולות אפילו , תכניות אינטרקטיביות גדולות יותר'. כיצד הוא פועל אם יש לו חלקים נעים וכו
 (.  ראה הנחיות על שירותי מולטימדיה)את המשתמש בחוויה חדשה לגמרי " להטביל"

 
 

 חזרה לתוכן  אג'נדה לעתיד 

 

, בחינה, אחסון, ם להיעשות מאמצים כדי לנצל טכנולוגיית משחקים כאמצעי לסימולציהדרושי
 .והעברת תוכן ורעיונות

 
אשר בה המשתמשים יכולים לצפות , זמינים כבר עם גישה לטכנולוגיה אינטרקטיבית, טלפונים ניידים

יצטרכו לנצל , יםוארכיונמוזיאונים ספריות '. לשחק משחקים וכו, להאזין למוסיקה, בטלוויזיה
 . טכנולוגיה זו

 
מקלדת , יד -כמו כתב, שיטות של קלט פלט תהיינה נחוצות, עם הנטייה למכשירים יותר ויותר קטנים

מקלדת , שטח שטוחים-מקלדת וירטואלית שתוכל להיות מוקרנת על כל פני, ִספרה-קטנה של אות
 '. מבוססים על לחץ ותנועה וכוהע קלט מופעלי מג -מכשירי, קול -טקל, עיקוב עין, קטנה נלבשת
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אנימציות מחשב ושחזורי , כדי לטפל בתמונות וידאודים שמחשבי שולחן תקניים נהפכים חזקים כל כ
יהיה יותר ויותר אפשרי למוסדות מקומיים ליצור ולספק למשתמשיהם תוכניות , צליל דיגיטליים

 .מולטימדיה אינטרקטיביות
 

דיגום , כולל למשל טכניקות חדשות של הדמיה ודיגום, כל הזמןעות ישנן טכנולוגיות חדשות המופי
, תחושה מרחוק(, של אדמה וזמן, )טמפורליים -ממדיים גיאו -מאגרי נתונים תלת, קרקעי רחב היקף

, לחקור שימושים לטכניקות אלה, חייבים לעודד את סקטור מורשת התרבות'. סריקת לייזר וכו
, אומנות סיפור סיפורים, שחזור חקיקה היסטורית, מציאות מדומה, טלדוגמא בשחזור תמונה ואובייק

 '. שחזור אתרים וכו
 

 חזרה לתוכן              מקורות 

 

[1] Strengthening Competitiveness Through Co-operation. European Research in 
Information and Communication Technologies. Brussels, September 2004.  
ftp://ftp.cordis.lu/pub/ist/docs/strengthening-european-research-in-ict.pdf  
 
[2] Europe Direct http://europa.eu.int/europedirect/about_en.htm 
 
[3] Dialogue with Citizens http://europa.eu.int/citizensrights/index_en.cfm 
 
[4] Your Voice in Europe http://europa.eu.int/yourvoice/index_en.htm  
 
[5] Citizens’ Portal http://www.europarl.eu.int/opengov/default_en.htm 
 
[6] eLearning Programme: a programme for the effective integration of Information 
and Communication Technologies (ICT) in education and training systems in Europe 
(2004 – 2006). 
http://europa.eu.int/comm/education/programmes/elearning/programme_en.html  
 
[7] e-inclusion  
http://europa.eu.int/information_society/eeurope/2005/all_about/einclusion/index_e
n.htm 
 
[8] e-accessibility 
 http://europa.eu.int/information_society/topics/citizens/accessibility/index_en.htm  
 
[9] Cutting, Joe: So you want to put a computer interactive in your museum? - A 
beginner’s guide. (This site also contains useful articles on commissioning and buying 
museum computer exhibits, software, technology, evaluation,  etc., and links to 
other sites of interest. 
http://www.joecutting.com/beginnersguide.html     
 
[10] See The Virtual Experience Company: Disabled Access at Shakespeare's 
Birthplace. http://www.virtualexperience.co.uk/disabled.htm     
 
[11] Macromedia http://www.macromedia.com/ 
 
[12] Web3D Consortium http://www.web3d.org/  
 

ftp://ftp.cordis.lu/pub/ist/docs/strengthening-european-research-in-ict.pdf
http://europa.eu.int/europedirect/about_en.htm
http://europa.eu.int/citizensrights/index_en.cfm
http://europa.eu.int/yourvoice/index_en.htm
http://www.europarl.eu.int/opengov/default_en.htm
http://europa.eu.int/comm/education/programmes/elearning/programme_en.html
http://europa.eu.int/information_society/eeurope/2005/all_about/einclusion/index_en.htm
http://europa.eu.int/information_society/eeurope/2005/all_about/einclusion/index_en.htm
http://europa.eu.int/information_society/topics/citizens/accessibility/index_en.htm
http://www.joecutting.com/beginnersguide.html
http://www.virtualexperience.co.uk/disabled.htm
http://www.macromedia.com/
http://www.web3d.org/
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[13] VRML (Virtual Reality Modelling Language) (ISO/IEC 14772) 
http://www.iso.org/iso/en/StandardsQueryFormHandler.StandardsQueryFormHandler
CATALOGUE&keyword=&isoNumber=14772&sortOrder=ISO&title=true&searc=תוכן?
h_type=ISO&search_term=14772&languageCode=en  
 
[14] X3D (Extensible 3D) 
http://www.web3d.org/x3d/specifications/x3d_specification.html  
 
[15] MPEG-4 http://www.mpeg.org/MPEG/starting-points.html  
 
[16] QuickTime Virtual Reality (QTVR) http://www.apple.com/quicktime/qtvr/ 
 
[17] Java3D http://java.sun.com/products/java-media/3D/  
 
[18] Open Graphics Library (OpenGL) http://www.opengl.org/  
 
[19] New technologies for the cultural and scientific heritage sector. DigiCULT 
Technology Watch Report 1. European Commission, February 2003. ISBN 
9289452757. http://www.digicult.info/pages/techwatch.php    
 
[20] International standards http://www.standardsinfo.net/isoiec/stdcat.html  
 
[21] World Wide Web Consortium: Multimodal Interaction Activity 
http://www.w3.org/2002/mmi/intro   
 
[22] For a list of virtual museums see the ICOM’s Virtual Library Museums Pages 
http://icom.museum/vlmp/; or Musée http://www.musee-online.org/   
 
[23] Browning, Paul: Through the Web Authoring Tools. In Ariadne, Issue 39, 30th 
April 2004. http://www.ariadne.ac.uk/issue39/browning/intro.html (For more 
technical details see the JISC TechWatch report by the same author at 
http://www.jisc.ac.uk/uploaded_documents/tsw_03-08.pdf)     
 
[24] Wikipedia http://en.wikipedia.org/wiki/Main_Page  
   

 חזרה לתוכן  קישורים 

 

 בינלאומי

Virtual Heritage Network 

( הנה ארגון בינלאומי המתוכנן לקדם את השימוש בטכנולוגיה VHNהרשת הוירטואלית למורשת )
 לחינוך, פרשנות, שימור ושמירה של מורשת טבע ומורשת תרבותית.

 
NEDLIB  (Networked European Deposit Library) 

Nedlib .ייצר מודל אינטרקטיבים אחדים, לדוגמא, מודל תרשים זרימה לשימור דיגטלי 

http://www.kb.nl/coop/nedlib/ 
 

Theatron  

http://www.iso.org/iso/en/StandardsQueryFormHandler.StandardsQueryFormHandler?scope=CATALOGUE&keyword=&isoNumber=14772&sortOrder=ISO&title=true&search_type=ISO&search_term=14772&languageCode=en
http://www.iso.org/iso/en/StandardsQueryFormHandler.StandardsQueryFormHandler?scope=CATALOGUE&keyword=&isoNumber=14772&sortOrder=ISO&title=true&search_type=ISO&search_term=14772&languageCode=en
http://www.iso.org/iso/en/StandardsQueryFormHandler.StandardsQueryFormHandler?scope=CATALOGUE&keyword=&isoNumber=14772&sortOrder=ISO&title=true&search_type=ISO&search_term=14772&languageCode=en
http://www.web3d.org/x3d/specifications/x3d_specification.html
http://www.mpeg.org/MPEG/starting-points.html
http://www.apple.com/quicktime/qtvr/
http://java.sun.com/products/java-media/3D/
http://www.opengl.org/
http://www.digicult.info/pages/techwatch.php
http://www.standardsinfo.net/isoiec/stdcat.html
http://www.w3.org/2002/mmi/intro
http://icom.museum/vlmp/
http://www.musee-online.org/
http://www.ariadne.ac.uk/issue39/browning/intro.html
http://www.jisc.ac.uk/uploaded_documents/tsw_03-08.pdf
http://en.wikipedia.org/wiki/Main_Page
http://www.kb.nl/coop/nedlib/
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Theatron המיוצר על ידי קונסורציום ,Theatron  וממומן בחלקו על ידי הנציבות האירופאית, מציע
הלכיה אינטראקטיבית בזמן אמת דרך מודלים תלת מימדיים של תיאטראות בעבר ובהווה. 

כאשר היה חדש, אלא גם  Epidaurosיך, למשל, נראה התיאטרון של המשתמש יכול לא רק לראות א
ממושבים שונים בו. חלק מאתרי התיאטראות מציגים אף ללכת ולעוף סביבו, ולנסות את הראיה 

 שחזורי אודיו, ומאפשרים למשתמש לשמוע כפי שהיה שומע הקהל מחלקים שונים בתיאטרון. 
http://www.theatron.org/index.html  

 
 בלגיה

Royal Belgian Institute of Natural Sciences: Museum of Natural Sciences 
אתר אינטראקטיבי הכולל משחקי ילדים, חלק מולטימדיה, מדע מקוון, אתר למורים וכדומה, וקישורים 

 .Pearls 300 -ו Europ@ncestorsלשני מוזיאונים אירופאים וירטואליים: 

http://www.naturalsciences.be/  
 

 קרואטיה

Croatian Museums on the Internet 
מדריך של המוזיאונים הקרואטים וקישורים אליהם. חלק גדול מהמוזיאונים הרשומים בו משתמשים 

 דוגמא, פרזנטציות של מציאות מדומה בתצוגות.בטכנולוגיות חדשות, ל
http://www.mdc.hr/www-MDC-eng/4.html  
 

 
 פינלנד

Conversations with Angels 
 עולם תלת ממדי, אשר בו משתמשים יכולים לשוחח בצ'אט עם אווטארים שונים בזמן אמת.

http://angels.kiasma.fng.fi/ 
 

 צרפת

The Louvre 

 QTVR .-סיור וירטואלי בלובר העושה שימוש ב

http://www.louvre.or.jp/louvre/QTVR/anglais/index.htm 
 

 יוון

Archeoguide 
פרויקט זה מפתח מערכת הבנויה על טכנולוגית מידע מתקדמת, הכולל מציאות מועצמת, ויזואליזציה 

וזר וירטואלי של שרידים מודליות לשיח-בשלוש ממדים, חישוב נייד וטכניקות אינטרקציה רב
 ארכיאולוגים, כך שהמשתמש יכול לראות מה שהיה רואה לו התבונן במקור.

http://archeoguide.intranet.gr/  
 

 (FHW) Immersive Virtual Reality 

FHW  הינו מוסד מורשת תרבותית שמטרתו שימור והצגת התרבות ההלנית, זכרון היסטורי ומסורת
ורית המוזיאון במיטב מתאדרך שימוש יצירתי במולטימדיה וטכנולוגיות עדכניות. המוסד משתמש 

העכשווי, פיתוחים במדעי המחשב ומדיה אודיוויזואלית לתצוגות איננטראקטיביות, הכוללות טיול 

, שחזור של המקדש של זאוס באולימפיה, סביבה Miletusוירטואלי דרך העיר העתיקה של 
קדרות  אינטראקטיבית חינוכית שמחייה תלבושות ביזנטיות וקלאסיות, תצוגה אינטראקטיבית בנושא

 http://www.fhw.gr/ .  ארכימדסהמתארת משחקים אולימפיים ומספר מניסוי 

 
 איטליה

Institute and Museum of History of Science, Florence 
או אתר אינטרנט אינטראקטיבי בו אנשים יכולים ללמוד על העבודות של מדענים איטלקים כגון גלילי

 ולאונרדו דה וינצ'י, או להשתתף בסיור וירטואלי בחלק מהתצוגות. באיטלקית ואנגלית.
http://www.imss.fi.it/ 

http://www.theatron.org/index.html
http://www.naturalsciences.be/
http://www.mdc.hr/www-MDC-eng/4.html
http://angels.kiasma.fng.fi/
http://www.louvre.or.jp/louvre/QTVR/anglais/index.htm
http://archeoguide.intranet.gr/
http://www.fhw.gr/
http://www.fhw.gr/
http://www.imss.fi.it/
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 לוקסמבורג

Musée national d'histoire naturelle 

 http://www.mnhn.lu/ מערכת מולטימדיה אינטראקטיבית המספקת ידע הנוגע למדעי הטבע. 
 

 נורווגיה

Lesehulen 
המטרות המרכזיות הנן לעודד ילדים לקרוא ספרים על ידי הצגת מחברים נורווגים באמצעות קול, 

כנולוגיה רחבת פס. האפליקציה משתמשת טואינטראקטיביות, המוצגים באינטרנט ב תמונות

 http://www.lesehulen.no , מוזיקה ואודיו בזמן אמיתי. rove-voiceבאנימצית פלאש, 
 

 
 פורטוגל

Portuguese Institute of Museums (IPM) 

למוזיאונים בפורטוגל כולל סטנדרטים בשימוש, סטטיסטיקות שימוש,  IPMמסמך התיאום של 

 http://www.ipmuseus.pt/ קישורים למוזיאונים ועוד. 

 
Museu Nacional de Arqueologia (MNA), Lisboa 

למוזיאון הארכיאולוגי הלאומי יש אתר אינטרנט אינטרקטיבי זוכה פרס. הוא נמצא כרגע תחת פרויקט 

http://www.ipmuseus.pt/cgi-עיצוב מחדש שאפתני )לפרטים ראה 
bin/ipmuseus_en/fs_inici_proj.html.שמטרתו להפוך את האתר לפורטל חדש לארכיאולוגיה ) 

http://www.mnarqueologia-ipmuseus.pt, and for the museum library  
http://biblioteca.mnarqueologia-ipmuseus.pt  

 
 רומניה

Electronic Visit to a Museum 
מאפשר למשתמשים ליצור קשר וירטואלי עם אומן מסורתי וללמוד על הפרויקטים המרכזיים של 

בכלים דיגיטליים לאנימציה של הסיור במוזיאון, מקדם מונומנטים ארכיטקטונים  המוזיאון. משתמש
ותרבות ומורשת מסורתית, מפרסם את פעילויות המוזיאון ועובד עם ילדים במטרה לסייע להם ללמוד 

 .ro/sibiu/rom/dumbra_r.htmhttp://www.itcnet אומנויות מסורתיות. 
 

 ספרד

Group ÒLIBA 
ההצעה הראשונית היתה פשוט להתנסות בדרך בה תצוגות וירטואליות יכולות לשפר את הפוטנציאל 
של תצוגות אמיתיות במונחי גישה למידע, ידע ציבורי, וביקורים במוזיאונים. הצעה זו התפתחה 

עם כלים כגון שחזורים תלת מימדים, משחקים וכוללת כיום הערכה של האינטרקציה של אנשים 

 http://oliba.uoc.edu וכדומה.  
 

 שוודיה

Torsby Finnkulturcentrum  

. תמונות, מפות, סיפורים Forest-Finns of northern Värmland -מרכז מחקר ומידע בנושא ה

 http://www.finnkulturcentrum.com/  כלי מיתר עתיק.   kantele-וכדומה והזדמנות לנגן ב
 

 בריטניה

Ask Chris 

" הינו תכונה יחודית Quick Reads זהו מקור מקוון ואינטרקטיבי ליעוץ בנושאי קריאה.  חלק ה"
ך מבוגרים במועצת מחוז אסקס על מנת שפותחה יחד עם מורי מיומנויות בסיסיות במחלקת חינו

 http://www.essexxcc.gov.uk/askchris לתמוך בקוראים חדשים.
http://www.essexxcc.gov.uk/askchris 
 

http://www.mnhn.lu/
http://www.mnhn.lu/
http://www.lesehulen.no/
http://www.lesehulen.no/
http://www.ipmuseus.pt/
http://www.ipmuseus.pt/
http://www.ipmuseus.pt/cgi-bin/ipmuseus_en/fs_inici_proj.html
http://www.ipmuseus.pt/cgi-bin/ipmuseus_en/fs_inici_proj.html
http://www.ipmuseus.pt/cgi-bin/ipmuseus_en/fs_inici_proj.html
http://www.mnarqueologia-ipmuseus.pt/
http://biblioteca.mnarqueologia-ipmuseus.pt/
http://www.itcnet.ro/sibiu/rom/dumbra_r.htm
http://www.itcnet.ro/sibiu/rom/dumbra_r.htm
http://oliba.uoc.edu/
http://oliba.uoc.edu/
http://www.finnkulturcentrum.com/
http://www.finnkulturcentrum.com/
http://www.essexxcc.gov.uk/askchris
http://www.essexxcc.gov.uk/askchris
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CRUMB   (Curatorial Resource for Upstart Media Bliss) 
זוהי תוכנית מחקר הנתמכת על ידי מועצת המחקר בתחום האמנויות ומדעי הרוח. התוכניה הקימה 
אתר מועיל ביותר, המכיל מאמרים ועצות, שמטרתם לסייע לאוצרים, מפיקים, טכנאים וממונים, 

 המשתמשים במדיה וטכנולוגיות חדשות. 

http://www.newmedia.sunderland.ac.uk/crumb/phase3/ 
(or http://www.crumbweb.org/ from late 2004).  
 

Tudor Hackney 
י, צוות עקומת הלמידה של של האקנ ח על ידי שותפות הכוללת את הארכיוניםאתר זה, שפות

" , מאפשר למשתמש Immediate Theatre הארכיונים הלאומיים וקבוצת התיאטרון של האקני "
לצפות בדרמת וידיאו. הקישורים לוקחים את המשתמשים ולחקור בית להכנס לעולם מציאות מדומה, 

לשחזר את Tudor Hackney -למסמכים, אשר מסייעים למחלקת הארכיונים של האקני ולקבוצת ה

 הזמין דרך האתר. Viscape 3d viewerהבית. יש להוריד 

http://www.hackney.gov.uk/index/council/departments/communityleisure/community
-culture-leisure/archives/tudorhackney.htm  
 

Tyne & Wear Museums 
גישה אינטראקטיבית למספר מוזיאונים, גלריות ואתרי מורשת מקומיים, הכוללת משחקים, אתרים 

 ww.twmuseums.org.ukhttp://w/ חינוכים, וגישה לאנשים מוגבלים. 

 
 

 חזרה לתוכן העניינים

 

http://www.newmedia.sunderland.ac.uk/crumb/phase3/
http://www.crumbweb.org/
http://www.hackney.gov.uk/index/council/departments/communityleisure/community-culture-leisure/archives/tudorhackney.htm
http://www.hackney.gov.uk/index/council/departments/communityleisure/community-culture-leisure/archives/tudorhackney.htm
http://www.twmuseums.org.uk/
http://www.twmuseums.org.uk/
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 הנחיות קלימרה

 רב לשוניות
 
 

   תוכן 

 
 :סוגיות הנכללות בהנחיות אלו כוללות

 שפות אירופאיות
 שילוב חברתי
 שפות סימנים

 דעאחזור מי
 מילון מילים נרדפות רב לשוני

 אתרי אינטרנט רב לשוניים
 כתבים

 גופנים ומקלדות
 תעתיק, שעתוק וקבצי רשות

 תרגום מכונה
 תרגום קול לקול

 

 חזרה לתוכן סוגיות מדיניות 

 

ותית שלהם. עבור רבים, שפה הנה היסוד של התקשורת בין אנשים והיא גם חלק מהמורשת התרב"
לשפה יש הקשרים מרחיקי לכת רגשיים ותרבותיים וערכים המושרשים במורשת הספרותית, 
היסטורית, פילוסופית וחינוכית. מסיבה זו שפת המשתמשים לא צריכה להוות מכשול לגישה למורשת 

כן אפשרית ההתפתחות ההרמונית של חברת המידע הנה ל. רב תרבותית הזמינה במרחב הוירטואלי
 [.1]רק אם הזמינות של מידע רב לשוני ורב תרבותי תעודד. "

 
דן במיוחד בפעילויות ומתקני  [2בכתב הזכויות האירופאי לשפות אזוריות או של מיעוטים ] 12סעיף 

 תדמיות, תיאטראובמיוחד ספריות, ספריות וידאו, מרכזי תרבות, מוזיאונים, ארכיונים, אק" -תרבות 
". החותמים , פסטיבלים ותעשיות התרבות, כולל בין היתר, שימוש בטכנולוגיות חדשותובתי קולנוע

על כתב זכויות זה )זאת אומרת הארצות החברות במועצה האירופאית(  "מתחייבים לספק אמצעים 
 הולמים...לשפות איזוריות ושל מיעוטים ולתרבויות שהן מייצגות". 

 
ל רחב ככל האפשר. אתרי אינטרנט יכולים להגיע לקהל לנסות להגיע לקה םמוסדות תרבות צריכי

שפות בעולם. האיחוד האירופי מחויב לאינטגרציה בין המדינות  6,000גלובלי, ומוערך כי ישנן מעל 
החברות בו, אבל הוא גם מקדם את השונות הלשונית והתרבותית של אנשיו על ידי קידום ההוראה 

קובעת  ]3[ 2006-2004וד שפות ושונות לשונית לשנים והלימוד של שפות. תוכנית הפעולה ללימ
לימוד שפה הנו לכל התושבים, דרך חייהם. מודעות לשפות אחרות, שמיעת שפות אחרות, למידה ש"

כמו ולימוד שפות אחרות, דברים אלו צריכים להתרחש בכל בית וכל רחוב, כל ספריה ומרכז תרבות, 

והפעולות  ]4[הוכרזה כשנת השפות האירופאית  2001". שנת גם כל מוסד חינוך או הכשרה וכל עסק

 .]5[בספטמבר  26-בה נמשכות כל שנה על ידי חגיגת היום האירופאי של השפות ב
 

 פריות וארכיונים יצטרכו לשקול הספקת שירותים ב:מוזיאונים, ס

 השפות הרשמיות של האיחוד האירופי 

 שפות מיעוטים מקומיים 

 שפות מהגרים 
  ת הדבר תלוי באופי האוספים שלהם ובשאלה האם במידה מסוימ -שפות לא אירופאיות

 ישנו עניין פוטנציאלי מחוץ לאירופה
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 שפות סימנים 
 

 
  חזרה לתוכן       שפות אירופאיות

, הולנדית, אנגלית, אסטונית, פינית, צרפתית, צ'כית, דנית -שפות רשמיות באיחוד האירופי  20ישנן 
, גרמנית, יוונית, הונגרית, איטלקית, לטבית, ליטאית, מלטזית, פולנית, פורטוגזית, סלובקית, סלובנית

"שפה רשמית" מוגדר כשפה שיכולה לשמש בהתנהלות עם רשויות ספרדית ושוודית. המונח 
ציבוריות ובמכתבים רשמיים, כולל מסמכים מסחריים. אזרח יכול לכתוב לרשות של האיחוד האירופי 

 בכל אחת מהשפות האלו וחייב לקבל תשובה באותה שפה.
 

 Mercatorאתר האינטרנט באיחוד האירופי ה שפות מיעוטיםניתן למצוא מידע על שפות אזוריות ו/או 

 150-, רשת מחקר ושירותי מידע שהוקמה בתמיכת המועצה האירופית. מוערך כי יש למעלה מ]6[
ל דיאלקטים של שפות שפות של מיעוטים מקומיים או שפות מקומיות באיחוד האירופי, לא כול

רשמיות, או שפות המדוברות על ידי קהילות מהגרים. הלשכה האירופית לשפות בשימוש פחות 

(European Bureau for Lesser Used Languages - EBLUL)]7[  לה מארבעים מעריך שלמע
 מיליון איש באיחוד האירופי מדברים בשפה שאינה השפה הרשמית של ארץ מוצאם.

 
שפות מיעוטים אחדות זוכות למידה מסוימת של הכרה באירופה, או במדינה בה הן מדוברות, אך לא 

. ישנן שלוש Mercator]6[כולן. הסטטוס הרשמי של שפות מיעוטים באירופה יכול להימצא באתר 
 קטגוריות מקובלות לשפות איזוריות או שפות מיעוטים:

  שפות ספציפיות לאזור, שיכול להיות כולו או בחלקו במדינה אחת או יותר מהמדינות
ית,  פריזלנדית, סרדינית, וולשית החברות. קטגוריה זו כוללת שפות כגון בסקית, ברטונ

 וכו'.

  שפות המדוברות על ידי מיעוט במדינה אחת אבל הנן שפות רשמיות במדינה אחרת
באיחוד. הגדרה זו כוללת, לדוגמא, גרמנית בדרום דנמרק, צרפתית בצפון איטליה, 

 הונגרית בסלובקיה וכו'.

 ודית )רומני ואידיש( או שפות לא טריטוריאלית, כמו אלו של הקהילה הרומית או היה
 ארמנית.

 
שפות מיעוטים אחדות הנן שפות מפותחות במלואן הנלמדות בבתי הספר, עם  אורתוגרפיות 
ידועות, ספרות רחבה וכמות ניכרת של הוצאה לאור. אחרות עלולות להיות חסרות חלק או אפילו 

יעוטים מקומיים לשוניים כל התרומות ממין זה, ויתכן שיהיה קשה לספק להן אמצעים. עם זאת, מ
 בדרך כלל אינם מציגים אותם אתגרים כמו מהגרים. לדוגמא:

 שוניים לגמרי ולא דורשים הנחיות בשפת או תרבות הרוב ל-הם לעיתים קרובות דו 

 קונומיות.א-אין ספק לגבי מספרם, קביעותם או הנסיבות הסוציו 
 

 פה, בעיקר על ידי מהגרים. אלו כוללות:המדוברות באירו שפות לא מקומיותבנוסף, ישנן גם הרבה 

 )טורקית )בעיקר בבלגיה, גרמניה והולנד 

 )ערבית מגרבית )בעיקר בצרפת ובלגיה 

 )אורדו, בנגלית והינדי )בעיקר בבריטניה 
  שפות בלקניות )מדוברות בחלקים רבים של האיחוד על ידי מהגרים ופליטים שעזבו את

 ים(. האזור כתוצאה ממלחמות ואי שקט עכשווי
 

 שילוב חברתי
לשלב לשפות אלו לא ניתנת כל הגנה רשמית של האיחוד האירופי, אבל מוסדות מורשת יצטרכו 

)ראה הנחיות בנושא שילוב חברתי וזהות ולכידות תרבותית( ולכן יצטרכו לשקול את סוגית חברתית 
של דור שני או שלישי, לשוניים, או אפילו, במקרה -השפה. מיעוטים אתניים מוכרים יכולים להיות דו

לשוניים בשפת הרוב. מהגרים מציבים אתגר גדול יותר. מוזיאונים, ספריות וארכיונים חייבים -חד
להיות מודעים לשפות המשמשות בקהילותיהם. בערים גדולות מסוימות, בהן האוכלוסיה משתנה 

שירותים בכל שפת  במהירות, הדבר עשוי לדרוש ניטור קבוע של הפרופיל הלשוני. בנוסף להספקת

http://www.mercator-central.org/
http://ww2.eblul.org:8080/eblul/
http://www.mercator-central.org/
http://www.mercator-central.org/
http://www.mercator-central.org/
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 הזהות התרבותיתמיעוטים רלוונטית, הם חייבים גם לזהות את האחריות שלהם לתעד ולשמר את 
של כל החברים בקהילתם, דבר שעשוי להיות כרוך באיסוף חומרים ויצירת תוכן במספר שפות. 

 שירותים למהגרים יכולים להיות כרוכים ב:

 ת אםגיוס צוות המדבר את השפה)ות(, רצוי כשפ 

 דאגה שכל העלונים, שלטים ופרסום יהיו זמינים בכל השפות הרלוונטיות 

 יזואלים בכל השפות הרלוונטיותו\הספקת חומרי קריאה וחומרים אודיו 

 הסקת אמצעי עיבוד מילים בכל השפות הרלוונטיות 
 הספקת שירותי תרגום 

 תכנון אתרי אינטרנט ביותר משפה אחת 
 

 חזרה לתוכן        שפות סימנים

אסור להתעלם משפות אלו. ישנן גרסאות שונות רבות של שפת סימנים, ולמרות שהן לא מוכרות 

 Recommendation 1598 Council of Europe's )2003(-כשפה רשמית של האיחוד האירופי, ה
, מעודדת את המדינות החברות הגנה על שפות סימנים במדינות החברות של המועצה האירופאית

מדינות מסוימות, . ]8[להעניק לשפות הסימנים הנמצאות בשימוש בטריטוריה שלהן הכרה רשמית" "
 פורטוגל, שוודיה ובריטניה, העניקו הכרה רשמית בשפת סימנים.כולל דנמרק, פינלנד, 

 

 חזרה לתוכן               הנחיות לביצוע  נאות 

 
לשוניות בעידן הדיגיטלי. בפועל, ארגונים התמודדו עם מספר קשיים -הנחיות אלו מתמקדות ברב

אירופיים רב לשוניים לרשתות הגלובליות. חלק -ומוצרים ושירותים פאן ביצירת ותחזוקת תוכן דיגיטלי

יצר קו  EC-מקשיים אלו הנם טכניים וחלקם קשור לעלויות והקשיים בתרגום. מתוך הכרה בכך ה

 .]9[בעלת החשיבות האסטרטגית  Content-e -פעולה לטיפול בנושאי רב לשוניות תחת תוכנית ה
 

 חזרה לתוכן       אחזור מידע 

ככל שיותר ויותר מקורות תרבות עוברים דיגיטציה, ניתנת אליהם הגישה לקהל הגלובלי. האתגרים 
תית של מוזיאונים, ספריות וארכיונים היא להבטיח גישה למשאבים אלו ובאותו זמן לכבד שונות תרבו

 MACS (Multilingual Access toולשונית. פרויקטים שונים הוקמו במטרה לטפל בתחום זה, כולל 
Subjects )]10[ . 

 
  חזרה לתוכן     מילון מילים נרדפות רב לשוני

( הנו סדרה של מונחים מבוקרים למפתוח נושאים מפורט של מסמכים אגרוןמילון מילים נרדפות )
בין המונחים בהם הוא משתמש.  ןמודפסים )במקור(. אגרון יציג את היחסים, כגון היררכיה ושוויו

חת עלולים שלא לכסות אגרון ביותר משפה אחת הנה שהמונחים בשפה א תבעיה מרכזית בבניי

" )מתבגר, teenager אותם שדות סמנטיים כמו המונחים בשפה האחרת, לדוגמא המונח האנגלי "

 .adolescent "המתרגם( מכסה תחום סמנטי צר יותר מהמושג הצרפתי "
 

 ISO 5964:1985ישנם סטנדרטים לאיסוף מילים נרדפות ומונחים שקולים משפות שונות ) ראה 

, המכסה ]12[ ISO 2788:1986-סטנדרט זה נלווה ל (.]11[הנחיות לייסוד ופיתוח אגרון רב לשוני" 
אגרון משותפות לבניה של אגרון חד  תלשוניים ואינו שלם בפני עצמו, בעיות רבות בבניי-אגרונים חד

 :BS 8723ורב לשוני. גרסה מחודשת של שני הסטנדרטים נמצאת בפיתוח. מתוכנן סטנדרט חדש, 
Structured vocabularies for information retrieval - guide .שיכסה אגרונים חד ורב לשוניים ,

 יהיו לו חמישה חלקים, כדלהלן:
 (2004: הגדרות, סמלים וקיצורים )טיוטה פורסמה בנובמבר 1חלק 
 (2004: אגרון )טיוטה פורסמה בנובמבר 2חלק 
 : אוצרות מילים שאינם אגרונים3חלק 
 : פעולה הדדית בין אוצרות מילים מרובים4חלק 

 .]13[: פעולה הדדית בין אוצרות מילים ומרכיבים אחרים של אחסון מידע ומערכות אחזור 5חלק 

http://assembly.coe.int/documents/AdoptedText/TA03/EREC1598.htm
http://infolab.kub.nl/prj/macs/
http://www.iso.ch/iso/en/CatalogueDetailPage.CatalogueDetail?CSNUMBER=7776
http://www.iso.ch/iso/en/CatalogueDetailPage.CatalogueDetail?CSNUMBER=7776
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לשוניים: מודל המבוסס על אגרוני אמנות  םהנחיות ליצירת אקוויוולנטימוסד המידע גטי פרסם 

. (http://www.chin.gc.ca/Resources/Publications/Guidelines/English/) ]14[רכיטקטורהוא

 :Jean Aitchison, Alan Gilchrist [and] David Bawden -הפרק על בנית אגרון רב לשוני ב
Thesaurus construction and use: a practical manual. 4th ed. ASLIB: London, 2000. 

5-446-85142-ISBN 0 ]15[ .הנו שימושי מאד אף הוא 
 

  חזרה לתוכן  אתרי אינטרנט רב לשוניים
לשוניות על ידי הספקת רמה מינימלית של -אתר אינטרנט איכותי חייב להיות מודע לחשיבות של רב "

המבנה של אתר דו או רב לשוני צריך להישקל בזהירות  . ]16[ "גישה ביותר משפה אחת

 MINERVAהיה חלק יסודי ממנו ולא רק מחשבה שניה. פרויקט מההתחלה, כך שהרב לשוניות ת

, רמת הרב לשוניות תלויה במספר ]17[הציע קריטריונים מסוימים להגדרת אתר רב לשוני 
 הקריטריונים המקוימים. הקריטריונים הם:

 חלק מהתוכן צריך להיות זמין ביותר משפה אחת 
 מהתוכן צריך להיות זמין בשפת סימנים חלק 

 חלק מהתוכן צריך להיות זמין בשפות מהגרים שאינן שפות האיחוד האירופי 

 זהות ופרופיל האתר צריכים להיות זמינים ביותר משפה אחת 

 הבסיסית של האתר )חיפוש, ניווט( צריכה להיות זמינה ביותר משפה  תהפונקציונאליו
 אחת

 ורים וכו'( צריך להיות זמין ביותר משפה אחתתוכן סטטי )תמונות, תיא 

 המעבר בין השפות צריך להיות קל 

  שפת מבנה האתר וממשק המשתמש צריכה להיות מופרדת בצורה לוגית כך שהמערך
 לא ישתנה עם השפה

 רב לשוניות צריכה לנבוע ממדיניות פורמלית של רב לשנויות 

 .האתר צריך להבחן מול מדיניות זו 
 

רב לשוני, יהווה פתרון הולם. אתרים דו לשוניים יכולים מלשוני, כהפך -ים אתר דובמקרים מסוימ
 לשמש:

 .במדינות או אזורים בהם אין שפת מיעוט שלטת אחת, לדוגמא ווילס 

 דו לשוניים םעל מנת לפנות לקהל קוראים, שניתן לצפות שיכיל אינדיבידואלי 
 י שפותעל מנת לפנות לפרטים הדוברים שפה זו או אחרת משת 

  על מנת להוכיח טענה חברתית או פוליטית על ידי אזכור הקוראים המשתייכים לקהילת
 הרוב את קיום המיעוט.

 
 אתרים רב לשוניים ידרשו:

 במדינות בהן יש מספר שפות מיעוטים מקומיים 
 על מנת לפנות למיעוטים אתניים, כולל מהגרים ומחפשי מקלט, בשפתם 

 ו גלובליאאירופי -ין קהל פאןאם התוכן של האתר צפוי לעני 
 

 יש צורך בקביעת מספר החלטות מדיניות בעלות השפעות מרחיקות לכת על מראה האתרים:

 שימת מסגרות עלולה להיות קשה בהקשר רב לשוני 

 דפים רב לשוניים צפויים לכלול טקסט רב, ועלולים להיות בעלי מראה מפחיד 
 ה, ועדיף להשתמש באותו גופן כל הזמן, גופנים מסוימים הולמים יותר שפה אחת מרעות

 מאשר שייראה ששפה אחת בולטת יותר מאחיותיה.

 ברגישות. השימוש בשפת הרוב בלוגו יכולה להרחיק  רשפת הלוגו חייבת להיבח
 משתמשים של שפת המיעוט.

 .יתכן כי יהיה מקום לטכנולוגית מסך מגע בעיצוב אתרים רב לשוניים 
 

עדכון של האתר, והדבר לא  שנו חלופה זולה, ושכמו אתרים אחרים, יידריש לזכור שאתר רב לשוני ה
 לשוני.-יהיה פשוט כמו עדכון אתר חד

 

http://www.chin.gc.ca/Resources/Publications/Guidelines/English/
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 ישנן מספר דרכים בהן אתר רב לשוני יכול להיות מאורגן:

  ניתן להציע למשתמשים בחירה חד פעמית בשפה בה הם רוצים להשתמש בעמוד
ור לעמוד זה. הגבר יכול להתאים במקרים הראשון, ואם הם רוצים לשנות, הם יאלצו לחז

מסוימים, לדוגמא במדינה בה משתמשים בשתי שפות, אבל לא כל התושבים הנם דו 
 לשוניים, לדוגמא בלגיה ושוויץ.

  ניתן להציע למשתמשים בחירה בשפה בכל עמוד באתר. הדבר יכול להתבצע על ידי
רנט. קישורי שפה צריכים כפתור או תווית, מוסכמות המוכרות לרוב משתמשי האינט

להיות בראש העמוד ולא בתחתיתו, היות וזהו חלק העמוד המוצג  כברירת מחדל, 
לא לחלק  -והקישור צריך לקחת את המשתמש לאותו עמוד בדיור אבל בשפה אחרת 

 אבשמה המקומי, לדוגמא צרפתית צריכה להיקר ןאחר של האתר. השפה צריכה להינת

Français. 
 ים להציע אותו טקסט בשפות שונות. יש לשים לב שאותו טקסט בשפות כל הדפים יכול

שונות יכול לתפוס כמויות שונות של מקום, באופן טיפוסי טקסט מקורי יהיה קצר יותר 
 מתרגומו.

 וגמא מידע מסוים יכול להיות רלוונטי לדוברי שפה סימטריים, לד-אתרים יכולים להיות א
ועדון חברתי בווילס יכול להיות בשפה הולשית אחת בלבד, למשל טופס החברות של מ

 בלבד, אבל שאר חלקי האתר יהיו דו לשוניים.
 

 הבחירה בהסדר תלויה ב:

  ים יותר משפה אחת או כאלו המדברים שפה אחת אנשים הדובר -סוג הקהל אליו פונים
בלבד. אנשים דו לשוניים עשויים לרצות להיות מסוגלים לראות שתי שפות רוב הזמן 

 רך לבדוק שהם מבינים את הטקסט נכון.כד

 ת הנן מובנות הדדית כמו לדוגמא באתר דו לשוני, כמה שונות השפות זו מזו. חלק מהשפו
ספרדית וקטלנית, בעוד שאחרות אינן כלל כאלו, כמו למשל אנגלית ווולשית. בנוסף 

 קונספטים מסוימים עלולים שלא להופיע בכלל בחלק מהשפות.
 

מכיל יעוץ מבית הספר לחינוך שבאוניברסיטת ווילס ומבית  ]18[שפה הוולשית האתר של מועצת ה

שבברצלונה על העיצוב של  Escola Superior Politecnica, Universitat Pompeu Fabraהספר 
ניות בעיצוב האתר מבלי לתת אתרים דו לשוניים, כולל המלצות לדרכים הטובות ביותר לשילוב דו לשו

מגרימת עלבון בשל שימוש בסמלים טעונים  תלאחת השפות נוכחות יוצר מחברתה, ותוך הימנעו
רגשית או פוליטית, כמו דגלים לסימול שפות, היות ושפות רבות מדוברות ביותר ממדינה אחת, 

 והרבה מדינות הן דו לשוניות.  
 

     חזרה לתוכן      כתבים
מחשבים אוצרים אותיות ותווים אחרים על ידי הקצאת מספר לכל אחד מהם. השונות העצומה של 
 שפות והכתבים הובילה למאות מערכות קידוד שונות להקצאת מספרים אלו. באמצע שנות השמונים 

. הוא מקצה מספר קוד בינארי מיוחד לכל תו בכל שפה, ללא תלות ]eUnicod ]19התחיל להתפתח 

הנו ארגון שלא למטרת רווח, שנוסד על מנת   Unicodeבפלטפורמה, תוכנית או שפה. קונסורציום

, וכולל כיום ממשיך להתרחב בהתמדה Unicodeלפתח, להרחיב ולקדם את השימוש בסטנדרט. 

)כתב קלטי עתיק( וכתב יתדות, ויכול להתמודד עם מספרים,  Oghamאפילו אלף בית ארכאיים כמו 

 ISO/IEC -ו ]20[של הסטנדרט  .4.0סמלים, פיסוק וכתב ברייל וכו'. למרות שהגרסה 

אינם אותו דבר, סדרות התווים, השמות וייצוגי הקודים שהם מכילים, זהים.  10646:2003]21[

Unicode Version 4.0 נו תווים מכתבים מהעולם כולו. למרות שהוא אי 96,000-כולל למעלה מ

, היות ולאימוץ של שיטה אחת IT-הסטנדרט היחיד בתחום בשום אופן, הוא מועדף על ידי תעשיית ה

 ISO/IEC 10646:2003יש יתרון ברור לתקשורת העולמית, זמינות תוכנה, החלפת נתונים ופרסום. 

, HTML -ו XMLהחדשים והוא מסמן שפות כגון  W3C -אומץ בהיקף נרחב בפרוטוקולי האינטרנט וה
 ומיושם במערכות הפעלה חדישות ובשפות תכנות מחשב.

 
 חזרה לתוכן       גופנים ומקלדות

http://www.unicode.org/
http://www.iso.ch/iso/en/CatalogueDetailPage.CatalogueDetail?CSNUMBER=39921
http://www.iso.ch/iso/en/CatalogueDetailPage.CatalogueDetail?CSNUMBER=39921
http://www.iso.ch/iso/en/CatalogueDetailPage.CatalogueDetail?CSNUMBER=39921
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ניתן לקנות מכסים קטנים לכיסוי המקשים במקלדת רגילה על מנת לסייע בהקלדת שפות 

כו'. שיטה פשוטה זו יכולה ו ð å þ ñ ç æ ć łהמשתמשות בגרסאות מורחבות של רומית, לדוגמא 

 עבדי מילים.ביפנית במ Kanji -לאפשר אפילו שימוש בכתב ה
 

מקלדות רכות, או מקלדות המוצגות במסך מדע, יכולות להיות דרך גמישה להתמודדות עם חלק 
 מהבעיות של כתבים שאינם רומים או כתבים אקזוטיים.

ממעבדי מילים  תדת לפני שהן יכולות ליהנושפות עם אלפי תווים, כמו סינית, דורשות תוכנה מיוח
אלקטרוניים. עבור סינית, מקלדת נורמלית משמשת להקלדת האיות הפונטי של מילים סיניות לפי 

לעיתים אפילו עשרה  -והתוכנה מציגה את התווים המבוטאים בדרך זו Pinyin -שיטת התרגום ה
בחירה שגויה תהיה המקבילה הסינית תווים התו או התווים הנכונים נבחרים ומוכנסים למסמך. 

לטעות איות. מערכת זו הנה סתגלנית מאד והיא מאפשרת לתווים סינים מסורתיים ומופשטים להיות 

משמעה שהמפעיל צריך לדעת היגוי מנדריני Pinyin -מעובדים במעבד תמלילים.  השימוש בשיטה ה
ך כלל. ניתן, עם זאת, לקנות תוכנה או פקינזי של סינית, שאינם נדרשים במטרה לכתוב סינית בדר

. התוכנה צורכת מקום רב יותר ממעבד מילים של שפה הנכתבת  ]22[המבוססת על היגוי קנטונזי 
ניכר של סיניים יתכן ומוצדק לקנות המחשב, אבל בערים בהן מתגורר מספר  ןבאלפבית רומי בזיכרו

להפכה לזמינה על מכשיר יעודי. כתב ערבי מציג בעיה פחותה היות וקיימות מקלדות תוכנה כזו 
 מותאמות. 

 

 Fingertipראוי לשקול גופנים מסחריים, ומקלדות למחשוב רב לשוני כמו אלו הנמכרים על ידי 
]23[Software  והמבוססים עלUnicode. 
 

 חזרה לתוכן      תעתיק, שעתוק וקבצי רשות  

( ועבודות toponymicבמקרים רבים, לדוגמא ליצירת קטלוגים אינדקסים, רשימות טופונומיות )
שים שניתן לצפות שיכירו רק את האלפבית אחרות בעלות אופי ביבליוגרפי, שמטרתן לשמש אנ

הלטיני, או מסיבות טיפוגרפיות, לא ניתן יהיה להשתמש בתווים של כתב לא לטיני. במקרה כזה 
 ידרשו תעתיק או שעתוק.  

 

( הנו תהליך בו אותיות משיטת כתיבת אלפבית מומרות בסימנים של שיטת Transliterationתעתיק )
א, קירילית או יוונית לאלפבית לטיני. ישנן בעיות הנגרמות משיטות כתיבת אלפבית אחרת, לדוגמ

 .Chekhovאו Tchehov -יכול להיות מתועתק ל Чеховחלופיות של תעתיק, לדוגמא 
 

( הנו תהליך בו הצלילים של שפה אחת מומרים בסמלים של שפה אחרת. Transcriptionשעתוק )
אבל זוהי השיטה היחידה בה ניתן להשתמש על  שעתוק יכול בעקרון לשמש לצלילים של כל שפה,

כגון סינית לסמלים לטיניים או כל שיטה אלפביתית  תמנת להמיר צלילים של שפות לא אלפביתיו
 אחרת. 

 
ברור שישנן בעיות סטנדרטיזציה כתוצאה מתעתיק ושעתוק. שיטות שונות או גרסאות בפועל עלולות 

, אין פורמט שמירת שם סטנדרטי, הרלוונטי לצרכים של לגרום קשיים בחיפוש מאגרי נתונים. כרגע

 LEAF (Linking and Exploringמוסדות תרבות אירופאים, אבל פותח אב טיפוס במסגרת פרויקט 
Authority Files )]24[ ה, אשר מומן על ידי-EC  תוצאות הפרויקט 2004עד לשנת  2001ממרץ .

, שירות חיפוש מקוון לכתבים שלאחר ימי הביניים, לשירות מידע רב MALVINEייושמו על ידי הרחבת 

 .]25[לשוני עולמי על אנשים וגופים מסחריים 
 
טנדרטים בינלאומיים מפותחים עבור תעתיק של מגוון שפות. לדוגמא ישנו סטנדרט של תעתיק ס

 .]26[ ים קשורים לתווים לטינייםתעתיק של דוונגרי וכתבים הודי ISO 15919:2001,כתבים הודיים 
 

 חזרה לתוכן       )MT( תרגום מכונה

ים השנים האחרונות, , אבל לאור המאמץ שהושקע בכך בחמישMT -זמן מסוים נתלתה תקווה רבה ב
ג הבעיות הקיימות ואשר הוכח כי לא ניתן לפותרן עד כה כוללות התוצאות נראות מאכזבות. סו

 לדוגמא:

http://www.fingertipsoft.com/index.html
http://www.fingertipsoft.com/index.html
http://www.fingertipsoft.com/index.html
http://www.crxnet.com/leaf
http://www.malvine.org/
http://www.iso.org/iso/en/CatalogueDetailPage.CatalogueDetail?CSNUMBER=28333&ICS1=1&ICS2=140&ICS3=10
http://www.iso.org/iso/en/CatalogueDetailPage.CatalogueDetail?CSNUMBER=28333&ICS1=1&ICS2=140&ICS3=10
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 אי בהירות במשמעות המילים 

 הבדלים בסדר המילים 

 .העובדה כי לא ניתן עד כה לתת למחשבים ידע של העולם הממשי, או הקשר 
 

עות תלויה המספר גורמים, למשל, מסמכים חייבים להיות חופשיים מכל ט MTהיעילות של מערכות 
 טיפוגרפית או דקדוקית, ממילים שאינן במילון השיטה או ממבני משפטים מורכבים.

 

MT  הנו היישום במחשבים של תרגום טקסטים משפה טבעית אחת לרעותה, וכיום הוא כולל תוכנה
הנעה בין תוכניות חיפוש במילון פשוטות המשמשות כהתקני הרחבה למעבד התמלילים ועד מערכות 

 בכוללים: MT-ת מתוחכמות. יישומים קיימים לתרגום בצרורו

  סריקת תוכן, המשמשת במערכת תרגום על מנת לקבל טיוטה גסה, במטרה להבין את
 תמצית הטקסט

 סריקת מספר גדול של מסמכים על מנת לאתר את אלו המצדיקים תרגום אנושי 

  וכנת תרגום מונחה מחשב )ת -סיוע למתרגמים אנושייםcomputer-aided translation-

CAT משתמשת במגוון כלים לשוניים על מנת לשפר את הפרודוקטיביות של )
 מתרגמים,בעיקר בתרגום טקסטים הכוללים חזרות רבות, למשל תיעוד טכני.

 

 URLישנם מספר אתרים המציעים שירותי תרגום בחינם או בתשלום באינטרנט. אם מוכנס 

(Uniform Resource Locator תוכנת ,)MT  לתרגם דף אינטרנט ומסמכים יוכלו להיות תוכל
מתורגמים אוטומטית. אתרים אלו מציעים לעיתים קרובות גם תרגום הנעשה על ידי אנשים, לדוגמא 

AltaVista Babelfish ,le Language ToolsGoog ,World Lingo ,Free Translation ו-Systran .

הנו מקור מועיל של מידע על  Yahoo Language Translation and Interpretation Resources-ה

ססי רשת, כולל מנועי חיפוש באינטרנט, הנו תרגום מבו . שער למספר שירותי ]MT ]27אתרי 

]28[Babblefish. 
 

 .r Machine TranslationEuropean Association fo]29[ראה את האתר של  MTלמידע נוסף על 

 

 חזרה לתוכן  אג'נדה לעתיד 

 

, האינוונטר  MICHAELכבר היום נעשית עבודה ליצירת פורטל רב לשוני למורשת תרבות באירופה.

. הוא יפתח ]31[ MINERVA, נוצר מתוך פרויקט ]30[הרב לשוני של מורשת תרבות באירופה 
אירופי של מורשת תרבותית דיגיטלית של איטליה, צרפת ובריטניה, אשר תשמש -אינוונטר טרנס

 לציבור שימוש שפלטפורמה פתוחה, אשר תאפשר החרבה לארצות אחרות.
 

כפורטל המציע גישה  2005, תושק בשנת TEL, שפותחה על ידי פרויקט ]32[האירופית  ההספריי

על מנת לאפשר MACS -ספריות לאומיות באירופה. הפרויקט ישתמש ב 43למשאבים משולבים של 
 אחזור בין לשוני. סוג זה של שירות מציע פלטפורמה למחקר בסוגיות גישה רב לשונית.

 
רבים יותר לחומרים בשפות מיעוטים יועיל מאד, כדוגמת האתר הדני  קיום משאבים מרכזיים

Indvandrerbiblioteket משאב לאומי לספרים ומדיה אחרת בשפות זרות למיעוטים האתניים ,
מיעוט מפוזרים באוכלוסיה, החיים בדנמרק. משאב מרכזי מועיל במיוחד במקומות בהם דוברי שפת ה

 ואינם מרוכזים במקומות מיוחדים, דבר ההופך הספקה מקומית לבלתי כלכלית.
 

תיים( על פי ראשי התיבות הצרפ SCIC) EC-אחת ממטרות שירות התרגום והוועידות המאוחד של ה

, הנה לנצל את האפשרויות המוצעות על ידי טכנולוגיות חדשות. הוא ייסד יחידה הכוללת חברי ]33[
צוות, הבוחנים כלי תקשורת חדשים, כגון צ'אטים רב לשוניים באינטרנט, תקשורת רב לשונית במדיה 

 וועידות רב לשוניות וירטואליות. 
 

http://babelfish.altavista.com/
http://www.google.com/language_tools?hl=en
http://www.worldlingo.com/products_services/worldlingo_translator.html
../../../../Local%20Settings/Local%20Settings/Temporary%20Internet%20Files/Content.IE5/unzipped/zipped%20guidelines%20for%20translators%209th%20Dec/Free%20Translation
http://www.systransoft.com/
http://dir.yahoo.com/Social_Science/Linguistics_and_Human_Languages/Translation_and_Interpretation/
http://www.babblefish.com/babblefish/
http://www.babblefish.com/babblefish/
http://www.eamt.org/index.html
http://www.eamt.org/index.html
http://www.eamt.org/index.html
http://66.102.9.104/custom?q=cache:4y19yGtoMJUJ:www.minervaeurope.org/events/documents/piccininno040413.ppt+michael&hl=en&ie=UTF-8
http://www.minervaeurope.org/
http://www.indvandrerbiblioteket.dk/
http://europa.eu.int/comm/scic/newtechnology/technology_en.htm#1
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 ]CLEF 2004 ]34-( וLanguage Evaluation Forum-Cross -CLEFלשוני )-פורום ההערכה הבין
כזו תיצור בסיס להתפתחויות ערכו מחקר רב בסוגית אחזור המידע הרב לשוני. יש לקוות כי עבודה 

 עתידיות.
 

קיום סוג כלשהו של תרגום מכונה לשפות מיעוטים, למרות חסרונותיו, יהיה מועיל, בעיקר לשפות 
 המדוברות על ידי מיעוטים, לא רק לשפות העיקריות באירופה.

 
 חזרה לתוכן        תרגום קול לקול

שהנו מכונה שמתרגמת שפה מדוברת משפה אחת לאחרת, זהו עדיין מדע בדיוני ,  קול לקול תרגום
מכשיר כזה יכלול שכלול מספר טכנולוגיות מורכבות, שלכל   בעתיד הרחוק. אבל יכול להיות מפותח 

 אחת מהן כיום יש חסרונות, כולל:

  לטקסט כתובזיהוי קול, זאת אומרת, מכונה שממירה באופן מדויק שפה מדוברת 
 תרגום ממוכן, זאת אומרת, מכונה שמתרגמת טקסט משפה אחת לשניה 

 .טקסט לדיבור 
תוכנת זיהוי קול מסחרית, אשר ממירה דיבור לטקסט זמינה, אבל התוצאות אינן משביעות רצון. 

טעויות בכל מאה מילים. החסרונות של תרגום ממוכן של  5אי דיוק או  5%דיוק משמעותו  95%
סט כבר נידונו. על מנת שתרגום מכונה יוכל להצליח, התשומה לתוכו חייבת להיות טקסט לטק

מושלמת, ותוכנת זיהוי קול יוצרת טעויות. טקסט יכול להיות מומר לדיבור בשיעורי הצלחה מסוימים, 
 אך זהו החלק היחיד של הטכנולוגיה, אשר כבר היום התפתח למצב מספק.

 
ל שיפורים בגישה רב לשונית למורשת המשותפת שלנו, דרך, התפתחויות עתידיות צריכות לכלו

לדוגמא, אינוונטרים רב לשוניים של תוכן דיגיטלי, קבצי רשות רב לשוניים, תרגום אוטומטי מקוון 
 וסטנדרטים לאתרי אינטרנט רב לשוניים. 
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tml 
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../../../../Local%20Settings/Local%20Settings/Temporary%20Internet%20Files/Content.IE5/unzipped/zipped%20guidelines%20for%20translators%209th%20Dec/CLEF%202004
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http://unesdoc.unesco.org/images/0013/001329/132965e.pdf
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http://ww2.eblul.org:8080/eblul/Public/le_bureau/press_releases/european_commission/view
http://europa.eu.int/comm/education/policies/lang/languages/actions/year2001_en.html
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http://www.unicode.org/versions/Unicode4.0.0/
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 חזרה לתוכן  קישורים 

 

 דנמרק

 (Indvandrerbiblioteket) Danish Central Library for Immigrant Literature 
 האתר הוקם במטרה להתמודד עם צרכים תרבותיים של אנשים שהיגרו לאחרונה, והוא מכיל יותר 

http://www.fingertipsoft.com/
http://www.crxnet.com/leaf/
http://www.malvine.org/
http://www.iso.org/iso/en/CatalogueDetailPage.CatalogueDetail?CSNUMBER=28333&ICS1=1&ICS2=140&ICS3=10
http://www.iso.org/iso/en/CatalogueDetailPage.CatalogueDetail?CSNUMBER=28333&ICS1=1&ICS2=140&ICS3=10
http://babelfish.altavista.com/
http://www.google.com/language_tools?hl=en
http://www.worldlingo.com/products_services/worldlingo_translator.htm;l
http://www.freetranslation.com/
http://www.systransoft.com/
http://dir.yahoo.com/Social_Science/Linguistics_and_Human_Languages/Translation_and_Interpretation/
http://dir.yahoo.com/Social_Science/Linguistics_and_Human_Languages/Translation_and_Interpretation/
http://www.babblefish.com/babblefish/
http://www.eamt.org/index.html
http://66.102.9.104/custom?q=cache:4y19yGtoMJUJ:www.minervaeurope.org/events/documents/piccininno040413.ppt+michael&hl=en&ie=UTF-8
http://66.102.9.104/custom?q=cache:4y19yGtoMJUJ:www.minervaeurope.org/events/documents/piccininno040413.ppt+michael&hl=en&ie=UTF-8
http://www.minervaeurope.org/
http://www.europeanlibrary.org/
http://europa.eu.int/comm/scic/newtechnology/technology_en.htm#1
http://clef.iei.pi.cnr.it/
http://www.delos.info/eventlist/CLEF2004.html
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 פריטים בכמאה שפות. אוספים מוחזקים בכחמישים שפות. 146,000-מ

 http://www.indvandrerbiblioteket.dk 
 

Information for Ethnic Minorities in Denmark- FINFO 
הנה לספק לנציגים של מיעוטים אתניים גישה טובה יותר למידע  FINFOהמטרה הכוללת של 

 בשפתם שלהם לגבי הזכויות, המחויבות וההזדמנויות שלהם בחברה הדנית.

http://www.finfo.dk/  
 

 ניהגרמ

Online-Auskunft  
הנה הספריה הראשונה בשפה הגרמנית, המשתמשת  Zentral- und Landesbibliothek Berlin -ה

להפניה וירטואלית  )הממשק מתורגם לגרמנית(. המשתמש יכול לבחור בין מספר QuestionPoint -ב
ית, סינית, יפנית שפות שונות )אנגלית, גרמנית, צרפתית, ספרדית, פורטוגזית, הולנדית, סלובק

 http://www.zlb.de/fragen_sie_uns/ask_a_librarian  וקוריאנית( לכתיבת השאלה.
 

 נורווגיה

BAZAR 
רווגיה. פורטל רב לשוני למידע על החברה והתרבות הנורווגיות, שמכוון למיעוטים אתניים החיים בנו

 שפות. 14-האתר מכיל קישורים לעיתונים בשפות שונות וזמין ב
http://www.bazar.deichman.no  
 

Detektor 
מדריך נושאי ניתן לחיפוש ומוער של מקורות אינטרנט בנורווגית, דנית, שוודית, אנגלית ושפות 

 משמשים לתיאור משאבים, אבל בהתאמות מקומיות. Dublin Coreאחרות. אלמנטים של 

http://detektor.deichman.no/  
 

 בריטניה

Multikulti 
הספריות  הלונדוניים וסוכנות הפיתוח של ץפרויקט משותף, שהוקם על ידי ברית שירותי הייעו

מידע בנושאי רווחה במגוון רחב של שפות. הפרויקט זכה בפרס הלונדוניות, על מנת לספק 

"Communications Social Innovation על ידי בנק הרעיונות העולמי )המוסד  2004" לשנת

ר עצמו מבוסס על האת. http://www.globalideasbank.org/site/news/ להמצאות חברתיות(

. המערכת מאפשרת יצירת אתרי אינטרנט MKDoc /http://mkdoc.com מערכת ניהול התוכן 

באתר ניתן לצפות באתר בכל Unicode -העומדים בסטנדרטי נגישות קיימים. בשל השימוש ב

 http://www.multikulti.org.uk/  הדפדפנים ובכל פלטפורמות המחשוב.
 

Norfolk County Council @ your service 
 שפות.  33-עלוני "ברוכים הבאים" הזמינים ב

 welcome.htmhttp://www.norfolk.gov.uk/leisure/libraries/ 
 

 
 
 
 
 
 

 חזרה לתוכן העניינים

 
 

http://www.indvandrerbiblioteket.dk/
http://www.finfo.dk/
http://www.zlb.de/fragen_sie_uns/ask_a_librarian
http://www.zlb.de/fragen_sie_uns/ask_a_librarian
http://www.bazar.deichman.no/
http://detektor.deichman.no/
http://www.globalideasbank.org/site/news/
http://mkdoc.com/
http://www.multikulti.org.uk/
http://www.multikulti.org.uk/
http://www.norfolk.gov.uk/leisure/libraries/welcome.htm
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 הנחיות קלימרה

 התאמה אישית
 

 

   תוכן 

 
 סוגיות הנכללות בהנחיות אלו כוללות:

 אימות משתמש
 פרטיות

  גנטי מהירכרטיסים חכמים וכרטיסים לקורא מ
 מערכות תשלום
 התאמה אישית

 מערכות המלצה  
 אחזור מידע מותאם אישית

 פורטלים

Fora אינטרקטיבית וקהילות מקוונות 
 מוזיאונים, ארכיונים וספריות וירטואליים

 תוויות ותגים חכמים
 טכנולוגית סוכנים

 גישה ניידת
 למידה כדרך חיים

 השתמעויות לחוקי סגל ולהכשרות
 

 חזרה לתוכן דיניותסוגיות מ 

 
מחקר רב יותר הכיר בכך ש" KTWeb-ידע, ופרויקט ה תהאיחוד האירופי תומך במחקר בטכנולוגיו

 . [1]"צריך להתבצע תוך התמקדות מיוחדת באחזור הקשרי, התאמה אישית ופרופיל משתמש
 

צורות מתוחכמות של שירותים אישיים נפוצות כבר בעולם הפיננסי והמסחרי, שם הם נחשבים ככלים 
ליה במגזרים אחרים כגון חשובים בשיווק ובשימור נאמנות לקוחות. הפופולריות שלהם נמצאת בע

חינוך ותיירות, ומציעים אפשרויות מרגשות של הוספת ערך לשירותים במגזר התרבות על ידי לקיחה 
בחשבון של תחומי העניין והתכונות של המשתמשים. ככל שיותר אוספים מסופרתים, גדלות 

 האפשרויות להתאמה אישית )פרסונליזציה(.  
 

פת בשל עצמה, אך רק במקרים בהם היא מביאה ערך מוסף לחלק התאמה אישית צריכה להיות מוס
נכבד מהמשתמשים. מערכות התאמה אישית מורכבות עלולות לפול ממערכות טובות לניווט בסיסי 
באינטרנט לקבוצות כגון אנשים מוגבלים. מערכות התאמה אישית יכולות להיות פשוטות לתפעול ולא 

 מץ להשתמש בהן.אנשים לא יקדישו את הזמן או את המא
 

התאמה אישית יכולה להוביל לשינויים בדרך בה מוזיאונים, ספריות וארכיונים פועלים. לדוגמא, 
ההזדמנות להשיג מידע ניהולי מפורט תשפיע על הערכת הביצועים. גם השינוי מ"דחיפת מוצרים" 

 צוות.יישומים לתפקוד ה תל"משיכת משתמשים" תשפיע על תפקיד הצוות ויצטרכו להיעשו
 

בגלל רמת המורכבות והעלויות של מערכות התאמה אישית, מוסדות יצטרכו בוודאי לשתף פעולה עם 
 ארגונים אחרים על מנת לספק גישה אישית למגוון מוזיאונים, ספריות, ארכיונים ושירותים אחרים. 

 

שת (, הדורsmartcardמערכות התאמה אישית רבות משתמשות בטכנולוגית כרטיסים חכמים )
טכניקות אימות מתוחכמות יותר ויותר. מוזיאונים, ספריות, ארכיונים חייבים להיות מודעים לשינויים 

http://istresults.cordis.lu/index.cfm/section/news/Tpl/article/BrowsingType/Short%20Feature/ID/58935/highlights/personalisation
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למורכב ויקר יותר או שיצא משליטתם. שיתוף פעולה  ךבמערכות אימות ולאפשרות שתהליך זה ייהפ
ות משל בתחום זה הינו הכרחי או רצוי, אבל מוסדות יצטרכו להחליט האם לבצע פרוצדורות אימ

 עצמם או להסתמך על אלו של גורם שלישי. 
 

 שיהיה צורך לטפל בסוגיות אתיות, כגון הגנה על פרטיות, אולי על ידי קוד התנהגות. כמו כן תידר
 התייחסות לסוגית שילוב מאגרי נתוני משתמשים עם מאגרי תוכן תצטרך להיות מטופל.

 

 The personalization"אישית ראה " לדיון בסוגיות שיש לשקול בעת הקמת מערכת התאמה 

challenge in public libraries: perspectives and prospects" by Christopher Chia and 
June Garcia "]1[ ו-by ” Personalisation and the web from a museum perspective“

Jonathan P. Bowen and Sylvia Filippini-Fantoni [2] . 

 
 

 חזרה לתוכן               הנחיות לביצוע  נאות 

 
מערכת אישית הנה מערכת, המגיבה באופן שונה לאנשים שונים, בשל תגובתם )מפורשת או 

דמות שלהם עם המערכת.  קו תמרומזת( לשאלות שנשאלו על ידי המערכת, או בגלל אינטרקציו
במטרה לספק שירות אישי, המערכת חייבת להיות מסוגלת לזהות את האדם, ולכן נדרש אימות 

 משתמש.
 
 

 חזרה לתוכן   )ראה גם הנחיות בנושא אבטחה(אימות משתמש  

ומאומתת על ידי מערכת מידע, תוך אימות הינו תהליך בו זהות אלקטרונית של לקוח  מוצהרת 
שימוש בפרטים אישיים שסופקו בתהליך הרישום. התהליך עשוי לכלול אימות שהמשתמש הינו 
הבעלים האמיתי של הפרטים על ידי אמצעים של סיסמא או אמצעים ביומטרים. אימות ביומטרי כולל 

ההרשמה כרוך בייצור תהליך  זיהוי של טביעת אצבעות, איברי פנים, טביעת קול או רשתית. תהליך
זיהוי של ה"עולם האמיתי", למשל רישיון נהיגה, פספורט, או תעודת לידה וכו'. ישנן רמות שונות של 

 אימות, להלן רשימה לפי רמת האבטחה שהם מספקים: 

 ( אלמוניותObscurity מבוססת על ההנחה שרק משתמשים מורשים ידעו את שם הקובץ או )
 הנחה שמאגרי מידע אלו מוגנים דיים בפני עצמם. מאגר המידע, ועל ה

  אימות פשוט משתמש בסודות משותפים )סיסמאות(, המועברות כטקסט ברור והמספקות
, באו להיגנ דבטחון מועט לגבי זהות שולח ההודעה. לדוגמא, סיסמאות יכולות להיאב

רובות לזכור , הם נדרשים לעיתים קםמשתמשים נוטים לבחור מילים ברורות כסיסמאותיה
, ולכן נוטים לרשום אותם על פתקים ובכך חותרים תחת יעילותן כערבות תמספר סיסמאו

לזהות. סיסמה יחידה יכולה להיות אף משותפת לקבוצת אנשים. ישנם סוגי תוכנות 
 המתוכננות "לרחרח" או לבחון את השימוש או ההחלפה של סיסמאות וליירטן.

 ולכן מגן מפני  תא נשען על החלפת טקסט ברור של הסיסמאואימות מוגן הנו דומה, אך הוא ל
 יירוט ושימוש חוזר בתקשורת.

  אימות "חזק" משתמש בסוד מוצפן, הידוע רק לשולח ההודעה ומבטיח את זהותו. סוג זה של
למטרות מניעת הכחשה, דהינו, שולח ההודעה לא יכול להתכחש לכך  שאימות יכול להידר

 ין מוצרים או שירותים.לאחר מכן אם, למשל, הזמ
 

, מערכת ניהול גישה ]Athens ]3ניתן לרכוש מערכות זיהוי מהמדף, למשל מערכת ניהול הגישה 

, פרוטוקול אימות רשת, המשתמש Kerberos]4[ -ששולטת בגישה למאגרי נתונים מקוונים, ו
 סודיים. םבהצפנת תווי

 
 

בעתיד הקרוב אימות יעשה, קרוב לוודאי, על ידי סוכנויות ממשל מקומיות ומרכזיות, אשר יספקו 
לשהו של כרטיס חכם, אשר יאפשר למחזיקים בו טרה, קרוב לוודאי שסוג כמ-לציבור צורת אימות לכל

 גישה למגוון שירותים הכוללים מוזיאונים, ספריות וארכיונים. 

http://www.athens.ac.uk/
http://web.mit.edu/kerberos/www/
http://web.mit.edu/kerberos/www/
http://web.mit.edu/kerberos/www/
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    חזרה לתוכן      פרטיות
העידן הקרב של מערכות התאמה אישית ישים קץ לאנונימיות היחסית של משתמשים ויעמיד דילמה 

סדות מורשת תרבותית. כאשר אנשים מזדהים למערכת מידע אלקטרונית, הם מקלים על אתית למו
מכך. חייבת להיות מדיניות, המאפשרת  עניטור פעולותיהם בדרך שאינה מאפשרת להם להימנ

לאנשים לבחור שלא להשתמש במערכות אלקטרוניות, העוקבות אחר השימוש, וחייבת להנתן להם 
 טיים ולעולם לא יגולו.ערובה שהנתונים ישמרו פר

 
 

למערכות אימות ביומטריות, כגון טביעת אצבעות, ישנם יתרונות, למשל מניעת הבעיה של איבוד 
כרטיסים. עם זאת, אנשים חייבים להסכים אינדיבידואלית למערכת כזו, והחלופות צריכות להיות 

 זמינות לאלו, שאינם מעוניינים להשתמש בה. 
 

דורשת, שכל הארגונים המשתמשים בפרופיל  ]5[האיחוד האירופי  הנחית הגנת הנתונים של
משתמש, להצהיר  במפורש בפני המשתמש על השימושים שיעשו בנתונים. )ראה גם הנחיות בנושא 

 סוגיות חוקיות וסוגיות של זכויות(. 
 

  חזרה לתוכן  כרטיסים חכמים וכרטיסים לקוראי מגנטי מהיר
אבל ההבחנה הבאה קיימת בדרך  ,תאלו אינם מונחים טכניים ולעיתים לא משתמשים בהם בדייקנו

 כלל:

 ( כרטיסים לקורא מגנטי מהירSwipe cards )-  ס מגנטי. כאשר הם מועברים פכרטיסים עם
ש ומאפשרים לו גישה למתקנים מסוימים. הם דרך חריץ או מסילה, הם מזהים את המשתמ

יכולים, לדוגמא, לפתוח דלת או לתת למשתמש להשתמש במסוף מחשב. הם לא מכילים כל 
 אינפורמציה נוספת מעבר לזו הדרושה לזיהוי האדם, התוכן האמיתי נשמר בבסיס נתונים.

 ( כרטיסים חכמיםSmartcardsיכולים להיות פיזית זהים לכרטיסי הקורא )  המגנטי והם
פועלים באותה דרך, אבל בניגוד לכרטיס הקורא המגנטי, הם מכילים שבב  זעיר, המכיל 
אינפורמציה על אדם ספציפי. מידע זה לא מאוחסן בכל מאגר נתונים אחר. כרטיסים חכמים 
ללא מגע נהיים נפוצים יותר ויותר. לכרטיסים אלו יש לולאה אווירית אינדוקטיבית מוטמעת, 

רת להם לעובד בקרבה לקורא כרטיסים ללא מגע, מבלי ליצור מגע פיזי. סוג זה של המאפש
כרטיסים משמשים כבר במערכות משחקים אחדות ובמפעילי תעבורת מאסות, כולל הרכבת 

 התחתית של לונדון.
 

 כרטיסים לקורא מגנטי הנם זולים, אבל כרטיסים חכמים יקרים למדי ואינם כלכליים לרוב המוזיאונים,
ספריות וארכיונים כיישומים העומדים בפני עצמם. עם זאת, רשויות מקומיות משתמשות בהם על 
מנת לספק גישה למגוון שירותים, כולל ספריות, מוזיאונים וארכיונים, כמו גם חניות, בריכות שחיה 

הרב יישומים  SmartCities-וכו'. מספר ערים אירופיות הציגו כרטיסים רב תכליתיים תחת פרויקט ה

לכרטיסים חכמים, הנקראים גם כרטיסי זיהוי  ם. ישנו מספר גדול של סטנדרטים הרלוונטיי]6[

 .]7[ננסיות וכרטיסי טרנזקציות פי
 

כרטיסים חכמים הנם דרך פוטנציאלית להספקת או בקרת גישה למגוון של שירותים ללא מעורבות 
 גוזלת זמן של הצוות, מעבר לזו הכרוכה בעדכון, יצירת ומסירת הכרטיס, לדוגמא:

 י מחשב, רישום לבסיסי נתונים כדרך לחיוב עבור מוצרים ושירותים כגון העתקים, פלט
 מקוונים, ספרים אלקטרוניים, או פריטים מחנות המזכרות, באתר עצמו או מרחוק. 

  להגבלת גישה לאתרי אינטרנט שנקבעו מראש, למשל עבור ילדים )ניתן לספק רשימה
 אפשרות להורים לשנותה(.  ןבסיסית של אתרים ותינת

 דוגמא, למשתמשים עסקיים. להספקת גישה לשירותים מבוססי הרשמה, ל 

  להספקת גישה לבחירות המותאמות אישית של המשתמש ברשת, למשל, הצגה של
 השירותים שהמשתמש בחר בלבד, או הגופנים המועדפים, תבניות, שפות ומערכים אחרים. 

  להסדרת הזמן המבוזבז על ידי משתמשים על שירותים מסוימים, כגון אינטרנט, אשר קשה
 אחריהם. לצוות לעקוב 

 
 חזרה לתוכן     מערכות תשלום

http://dbs.cordis.lu/fep-cgi/srchidadb?ACTION=D&CALLER=PROJ_IST&QF_EP_RPG=IST-1999-12252
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מוזיאונים, ספריות וארכיונים עשויים לרצות לחייב את המשתמשים תמורת השימוש בחלק 
מהשירותים, או עשויים למכור מוצרים, או שהם עשויים לרצות לחייב את המשתמשים על השימוש 

וחק, או לחייב ארגונים אחרים )לדוגמא השאלות בין ספריות(. לפעולות במתקניהם ממיקום מר
הכרוכות בתשלום, הם יצטרכו רמה גבוהה יותר של אבטחה מאשר לפעולות אחרות. ישנן מערכות 

 האלקטרוניות לתשלום, הכרוכות בשימוש כרטיס חכם ומחשב אישי, או תחליפים למחשב כגון טלוויזי
 קודות הבאות:דיגיטלית. יש לשים לב לנ

  הערך יכול להיות מוחזק בקובץ מוצפן במחשב או מקבילה אחרת, ומוגן על ידי סיסמה. ניתן
 להעבירו למחשב אישי אחר על ידי הטכנולוגיות הזמינות כיום.

  ,קשה לזייף כרטיסים חכמים, למרות שהם יכולים להיגנב, ואובדנם שקול לאובדן כסף מזומן
 מוחזר חזרה. היות והערך לא יכול להיות 

  ,מנגנוני תשלומים שונים אחדים יכולים להיות משולבים יחד על אותו כרטיס חכם, לדוגמא
 ויזה, מאסטרקארד וכו'. 

 ניתן להעביר כסף דרך הטלפון ומכרטיס אחד למשנהו 
  תשלום תוך שימוש בכרטיס חכם יהיה מהיר, היות ולא נדרש אישור, ואנונימי, היות והמידע

 ועבר עם התשלום.על הקונה לא מ

  כרטיסי חכמים יכולים להיטען מחדש, זאת אומרת, ניתן לטעון בהם ערך וניתן להשתמש
 שימוש חוזר בכרטיס ללא הגבלה.

 

 CEPS (Common Electronic Purseישנם סטנדרטים לטרנזקציות אלקטרוניות, לדוגמא, 
Specifications )]8[ ו-EEP (European Electronic Purse )]9[ באופן כללי נדרשים מספר תנאים .

 למערכות חיוב אלקטרוניות:

 טרנזקציה האלקטרונית הנו המשתמש חייבת להיות עדות כלשהי שהמחולל לכאורה של ה
 הכחשה(-המאושר המקושר לזהות הספציפית )אי

 )חייבת להיות עדות לכל שמקבל ההודעה אליו התכוונו, אכן קיבל אותה )עדות לקבלה 

  .חייבת להיות עדות שלא התעסקו עם התקשורת האלקטרונית בזמן המעבר 
 

 חזרה לתוכן         התאמה אישית
 פונקציות התאמה אישית יכולות לכלול: 

 :נתינת אפשרות למוסדות 
o  מבקשת מידע חוזרת,  עברכם בשמם, להימנל -להתייחס למשתמשים כאל פרטים

 וכו'.
o  לתת למשתמשים מידע על חומרים חדשים, אתרי אינטרנט ועוד בהתבסס על שטחי

על ידי אמצעים כמו התראות הנשלחות  תהיעשוהעניין שהצהירו עליהם. הדבר יכול ל

(. למשתמשים יכולה להיות Short Message Service) SMSבדואר אלקטרוני או 
 יותר מזהות אחת לצורך כך, לדוגמא, זהות עבודה, זהות למידה וזהות פנאי.

o .לתת למשתמשים תוצאות חיפוש אישיות בתשובה לשאלות 

 :נתינת אפשרות למשתמשים 
o רנזקציות הספרית שלהם בעצמםלנהל את ט 
o  להזמין ספרים, מסמכים ועוד, אשר הם רוצים לראות בביקורם הבא בארכיון או

 בספריה
o להזמין מחשבים, קוראי מיקרופילם וכדומה על מנת להשתמש בהם בביקור הבא 
o  להזמין ספרים מתערוכות, לקנות כרטיסים לאירועים, להזמין פריטים מחנות

 י מחשב, העתקים וכו'. המזכרות, להזמין פלט

o  לבנות מוזיאון, ארכיון או ספריה מותאמים אישית משלהם על ידי שמירתURLs ,
 פרטים ביבליוגרפים וכו'.

o חד עבור אלו הדורשים אמצעי גישה שימושי במיו -שלהם  טלעצב את דף האינטרנ
לו לבחור איו -מיוחדים, כגון אנשים מאותגרי דפוס, או אלו המשתמשים בשפה אחרת 

 שירותים הם רוצים לקבל
o להפוך את הביקורים שלהם במוזיאון למותאמים אישית 

http://www.cepsco.org/
http://www.ecbs.org/
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o  ליצור תוכנית ביקור לפני הביקור, תוך לקיחה בחשבון של נושאי עניין אישיים וסוגיות
 כגון הכללת ילדים בקבוצה.

o ליצור תערוכות וירטואליות משלהם 
o  קבילות וירטואליות סביב עניין.לתקשר  עם אנשים בעלי עניין דומה ועל ידי כך לבנות 

 
 התאמה אישית יכולה להתרחש בשתי רמות:

 מכוונת לאנשים בודדים 

  מכוונת לקבוצות, לדוגמא, ילדים, משתמשים עסקיים וכו'. כאשר ההתאמה אישית מכוונת
כלפי קבוצות, ניתן לשלב דרישות הספציפיות לקבוצות אלו, לדוגמא, סינון אתרי אינטרנט 

 ות בשפת המיעוט למיעוטים לשוניים וכו'.לילדים, שיר
 

 בשתי דרכים: ןהתאמה אישית יכולה להינת

  )המערכת עוקבת אחרי דפוסי שימוש  -התאמה אישית מרומזת )מונעת על ידי המחשב

 -ו Amazon ,[11] A9]10[והעדפות ומתאימה מערכות וממשקים בהתאם )לדוגמא  

eurekster [12]. 
 מערכות, אשר יכולות להחזיק נתונים  -ה אישית מפורשת )תחת שליטת המשתמש( התאמ

על המשתמשים בידיעתם המלאה, ואשר מאפשרות למשתמשים לזהות עצמם ועל ידי כך 

[(. My Yahoo [13לזכות בגישה לשירותים מותאמים במיוחד )לדוגמא, רוב הפורטלים כגון 
לסוג זה של התאמה אישית יש פוטנציאל עצום במגזר התרבותי. יישומים יכולים לכלול 
התראות, עלונים, לוחות זמנים וכו'. מוסדות יכולים להציע באתרי האינטרנט שלהם כלים 

יפושים ועוד, במהלך שיאפשר,או למשתמשים לשמור תמונות, מאמרים, קישורים, תוצאות ח
הניווט, ועל ידי כך ליצור סביבה מותאמת אישית באתר, אליה הם יכולים לחזור ולמצוא מידע 
מעניים ואליה הם יכולים להוסיף כל הזמן פרטים חדשים. עד כה, רק מוזיאונים גדולים 

בפאריס אחדים הצליחו ליישם רעיונות אלו, לדוגמא, מוזיאון מטרופולין שבניו יורק, הלובר 
 והמוזיאון הבריטי הלאומי למדע ותעשיה )ראה בקישורים(.

 
  חזרה לתוכן   מערכות המלצה

תשומת מערכות אלו נלקחת ישירות מהמשתמש, ובהתבסס על צרכי המשתמש, העדפותיו ודפוסי 
ים ומוצרים, למשל, תערוכות שכדאי שימוש ידועים, המערכת נבנית בהדרגה, ממליצה על שירות

לראות, ספרים שכדאי לקנות/לקרוא, אתרי אינטרנט שכדאי לבקר ועוד. הרעיון הנו, שהמשתמש יכול 
לקבל מה שהוא רוצה מבלי שיצטרך לבקש. הטכנולוגיות המעורבות במערכות המלצה הנן סינון 

ס מקרים, כרית נתונים ואחזור על מידע, סינון משותף, פרופיל משתמש, למידת מכונה, אחזור מבוס
בסיס דמיון. לדוגמא, משתמש,המבקר באתרים על רנואר או מונה, יכול להיות מכוון ישירות לאתרים 

[ )זמין במספר אתרים 10] Amazonבנושא האימפרסיוניסטים הצרפתיים. דוגמאות כוללות את 

 [, אתר הממליץ על ספרים לקריאה.14] Whichbook.net -למדינה( ו םספציפיי
 

 חזרה לתוכן    אחזור מידע מותאם אישית
, יכול להניב אחזור של מיליוני מסמכים. מחפשים םזור מידע המשתמש במנועי חיפוש פופולרייאח

 או שניים של התוצאות ולכן עלולים להחמיץ מידע רלוונטי.  ד\בדרך כלל מחפשים רק בעמוד אחר
 

 -מנסות להתגבר על בעיה זו. ישנם שני סוגים של מערכות משוב רלוונטי מערכות משוב רלוונטי 
 ורשות ומרומזות.מפ

  .משוב רלוונטי מפורש נסמך על כך שהמחפש מצביע על המסמכים המכילים מידע רלוונטי
המערכת יוצרת אז חיפוש חוזר המבוסס על המסמכים שצוינו. הדבר יכול להמשך עד 

 שהמחפש מרוצה מהתוצאות. ישנם מספר חסרונות למערכת כזו. לדוגמא,
o גוזל זמן רב מהמשתמש 
o מחפש חייב לציין אם המסמך רלוונטי או לא.ה -ניים אין שטחי בי 

 על ידי ניתוח פעולות המשתמש, כגון הזמן  םמשוב רלוונטי מרומז מסיק אילו דפים רלוונטיי
הנדרש לקריאת עמוד, מעקב אחרי קישורים, שימוש בעכבר וכו'. המערכת יוצרת אז חיפושים 

ש. לאורך הזמן המשתמש נחשף מורחבים בזה אחר זה, בהתבסס על הערכת צרכי המשתמ
 ליותר מידע רלוונטי. שני תגובות שונות לאותו חיפוש ראשוני יכולות להתפתח:

http://www.amazon.com/
http://www.amazon.com/
http://www.amazon.com/
http://a9.com/-/company/whatsCool.jsp
http://a9.com/-/company/whatsCool.jsp
http://home.eurekster.com/aboutus.htm
http://my.yahoo.com/
http://www.amazon.com/
http://www.whichbook.net/
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o  ,הצורך במידע של המשתמש הופך למגובש יותר והתוצאות הופכות לממוקדות יותר 
o  הצורך במידע של המשתמש משתנה לאור המידע החדש שהתקבל. לאורך זמן

חדש המוכנס על ידי המשתמש, או קישורים חדשים  המערכת תבדוק כל מונח חיפוש
אחריהם עקב, ותפתח חיפושים חדשים בהתבסס על כך, ועל ידי כך תגיע לתוצאות 

 שונות.
 

הנו דרך נוספת לאחזור מידע מותאם אישית, אשר רלוונטית במיוחד למוזיאונים אחזור תמונות 
ל תמונות. בהתבסס על בחירותיהם, וגלריות אמנות. משתמשים מתחילים על ידי דפדוף בסדרה ש

תמונות חדשות מוצגות ומתפתחים מסלולי חיפוש. הדבר מאפשר חיפוש ישיר ללא צורך בתיאור 
 פורמלי של המידע הנדרש.

 
 חזרה לתוכן      פורטלים

ות החיפוש של מנוע חיפוש. פורטלים יכולים אף הם להציע למחפשים משהו ממוקד יותר מתוצא
פורטל מאחד יחד תוכן ממקורות שונים, מתאים אותו לצורה מאוחדת, ומציג אותו למשתמש, דרך 
כלל דרך דפדפן אינטרנט, למרות שקיימים גם אמצעים אחרים כגון שירותי התרעה. ארגונים רבים 

מעודדים את לקוחותיהם  מפתחים כיון גישה דמוית פורטל לשירותיהם עבור הלקוחות שלהם. בנקים
לתפעל את חשבונות הבנק שלהם באופן מקוון וסופרמרקטים מספקים אמצעי קניה אוטומטים בעלי 

לבחירות הקודמות של הלקוח. המטרה של  פורטל מותאם אישית הנה לשמור מידע עבור  ןזיכרו
עומס המידע.  מלהציג להם מידע שאינם זקוקים לו: פתרון פוטנציאלי לבעית עהלקוחות ולהימנ
 פורטלים יכולים:

  לאפשר למשתמשים ליצור סביבות מידע וחיפוש משל עצמם. הדבר יכול להיות שימושי
 במיוחד עבור אנשים ללא גישה לאינטרנט בבית או בעבודה.

  להיות מותאמים אישית לקבוצות משתמשים ספציפיות כמו סטודנטים. פורטלים, או שערי
 טרות חינוכיות. נושא, שימושיים בדרך כלל למ

 

Fora חזרה לתוכן   מקוונות וקהילות אינטרקטיבית   

אינטרקטיבית למשתמשיהם על מנת לאפשר להם לסקור או לדון  foraמספר מוסדות מציעים כיום 
לתקשורת עם  בתערוכות, ספרים, סרטים, מוזיקה ועוד. אתרים כאלו יכולים להיות דרך טובה

המשתמשים, בעיקר קבוצות מיוחדות של משתמשים, ועדכונם בנוגע לאירועים, רכישות אחרונות 
וכדומה. סוג זה של אתר יכול להיות מותאם אישית, כך שקוראים יוכלו לבחור לקבל הודעות על 
ן חדשות בתחומי העניין שלהם בלבד. ברגע שאדם מבקש התראות מותאמות אישית וכדומה, נית

לזהות קהילות משתמשים עם תחומי עניין דומים ולאפשר להם לתקשר זה עם זה, עם ברצונם 
לעשות כן )ראה פרטיות(. פורומים מקוונים יכולים להיווצר על מנת לאפשר דיון וויכוח ולחלוק חדשות 

ידה ראה למ( ועוד, דבר החושב במיוחד למורים וסטודנטים היכולים לייסד סביבת לימוד וירטואלית
 כדרך חיים(. 

 
 חזרה לתוכן  מוזיאונים, ארכיונים וספריות וירטואליים

אחד או שהם יכולים  מוזיאון, ספריה או ארכיון וירטואליים יכולים להיות מקושרים למוסד פיזי 
על ידי קונסורציום ויסתמכו על בדרך כלל  ולהתקיים רק כמוסד וירטואלי. במקרה האחרון הם ייווצר

 תכנים של מוסדות רבים. 
 

מוזיאונים ואתרי מורשת מקימים באופן גובר אתרי אינטרנט, אשר הנם למעשה מוזיאונים וירטואליים. 
שלהם בהתאם לתחומי העניין שלהם, לארגן  יאלו מאפשרים למשתמשים ליצור את הביקור הוירטואל

מסוימים ברמת הפירוט המעניינת אותם, להשתמש במדריך סיור  מחדש תערוכות, ללמוד על פריטים
  וירטואלי ועוד.  

 
ארכיונים וירטואלים יכולים לאפשר למשתמשים לבחון ארכיונים בהתאם לנושא תוך התעלמות 

 מהסידור הפיזי או המיקום הגיאוגרפי שלהם.
 

ואלים. אלו יכולים להיות, ספריות וארכיונים יכולים להציע למשתמשיהם שירותים ייחודיים וירט
 לדוגמא:
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  שירותים מבוססי דואר אלקטרוני וטלפון , המקושרים לאתר האינטרנט של המוסד, אוספים
של קישורי אינטרנט, קטלוג מוחשב ועוד. מערכות ממין זה מקושרות לעיתים קרובות עם 

 Answers Direct-מערכת ניהול שאילתות, הרושמת פרטים של שאילתות ושואלים. שירות ה
 של ספריות אסקס הנו דוגמא לסוג זה של שירות )ראה קישורים(.

 חיה,  השירותי שאילתות בדואר אלקטרוני משתמשים ב"צ'אט" או בתוכנת אינטראקצי

של ספריות גייטשייד הנו  Live Help-מש לתקשר ישירות עם חבר צוות. ההמאפשרים למשת
למתן הסברים לאנשים על  ידוגמא )ראה קישורים( סוג זה של שירות מותאם באופן אידיאל

י אינטרנט שניתן לעבור , כגון בסיסי נתונים מקוונים ואתרםהשימוש במשאבים דיגיטליי
עליהם ביחד ולהעביר את המסר ישירות למשתמש ללא צורך בתיאור במילים. שאילתות 
יכולות לעבור באופן חי, בעוד המשתמש עודו על הקו, למוסד אחר בעל תוכנה דומה. ישנם 

 [.15מספר מוצרים מסחריים לסוג זה של תוכנה ]

 Digital Reference Overview: an issue paper from the" ראה  תלדיון ב"ספריות וירטואליו
Networked Services Policy Task Group. UKOLN, February 2003 [16.] 

 
   רה לתוכןחז  תוויות ותגים חכמים

 ( יש יתרונות ניכרים על פני ברקודים. לדוגמא:radio frequency identification) RFIDלתוויות ותגי 

  בגלל שהם משתמשים בתדירויות רדיו לשידור נתונים לקורא, הם לא דורשים קו ראיה או
 קרבה לקורא במטרה שייקראו. 

 יותר מפעם אחת וליותר משימוש  הם ניתנים לתכנות )ותכנות מחדש( ולכן יכולים לשמש
 אחד. 

  הם יציבם פיזית ולא רגישים לנזק מאבק, שומן או מים, ולכן יכולים לשמש בחוץ, באתרי
 מורשת וכדומה.

  הם יכולים להיות מקובעים או מוטמעים מבלי לגרום הפרעה בכל חפץ למעשה, דבר חשוב
 מגוון החפצים והמדיה המוחזקים במוסדות מורשת. ןבהינת

ווים חכמים יכולים לשמש בתהליכי עבודה כגון ניהול מלאי, רישום ספרים ביציאה ובחזרה לספריה, ת
ובקרה נגד גניבה. עם זאת, הם יכולים גם לשמש להספקת שירותי הדרכה חדשניים וללימוד 

 התנהגות מבקרים. האפשרויות לביקורים מותאמים אישית יכולות לכלול:

  ,אשר יוכלו לקחת איתם בעת הסיור בתערוכה ולהשתמש בהם ניפוק תגים חכמים למבקרים
ספציפיים. בסוף הביקור ניתן להוריד את הנתונים שנאספו  םעל מנת לקבל מידע על אובייקטי

 לתג ולהדפיס עותקים מהתמונות שהמבקר גילה בהם עניין. 

  על ידי שילוב תגים חכמים באוזניות אוPDA (Personal Digital Assistantsהמ ) בקרים
באתר מורשת יוכלו להסתובב סביב כרצונם תוך האזנה או קריאת מידע על העצמים שהם 

 פוגשים בדרכם. השפה בה המידע ניתן ורמת המידע יכולים להיות מותאמים לצרכי המבקר.

 ( שימוש עם אווטורותavatars או רובוטים היכולים להדריך ) אנשים בתערוכה, להתמקד
 בפרטים מעניינים חפרת או לקבוצה. הדבר יכול להיות שימושי במיוחד לקבוצות של ילדים. 

 ישנם מספר חסרונות המקושרים לתגים חכמים כאלו. לדוגמא:

 הם יקרים יחסית בהשוואה לברקודים 

 במגזר  יש להם אורך חיים קצר למדי, הדבר אינו חשוב במערך הקמעונאי אך חשוב מאד
 המורשת.

  .עוד לא הוגדרו סטנדרטיםJTC1/SC31 19762 Part 2 [17.הנו בפיתוח עדיין ] 
 

 New Technologies for the Cultural andלתיאור של טכנולוגיה זו ולדוגמאות ליישומים ראה 
Scientific Heritage Sector. Digicult Technology Watch Report 1, February 2003. ISBN 

.93-pp. 63. 7-5275-894-92 [18.] 
 

   חזרה לתוכן       טכנולוגית סוכנים
למונח "סוכן" אין הגדרה ברורה או קובעה כרגע, אבל נראה שהוא משמש לרוב לתיאור תוכנית 

כן שאוספת מידע או מבצעת שירות אחר ללא נוכחות מיידית למשתמש. במונחי אלגוריתמים, הסו
לומד את הרגלי והעדפות המשתמש לארוך זמן והופך שימושי יותר ככל שמשתמשים בו יותר. סוכנים 

http://www.essexcc.gov.uk/vip8/ecc/ECCWebsite/display/guideContents/index.jsp?oid=15545
http://www.gateshead.gov.uk/livehelp.htm
http://www.iso.org/iso/en/stdsdevelopment/techprog/workprog/TechnicalProgrammeProjectDetailPage.TechnicalProgrammeProjectDetail?csnumber=37433
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, תחליפים אנושיים או חייתיים( או רובוטים )סוכנים פיזיים avatarsיכולים להופיע גם כאווטורות )
 ניידים(.

 יישומי סוכנים יכולים לכלול:

 פנים עם המשתמש תמיד יהיה חשוב, אבל  חיפוש באינטרנט. התפקיד של ראיון פנים אל
התהליך של הנחית אנשים לאתרים מתאימים וסוגים אחרים של מידע באיכות גבוהה יכול 

באופן אוטומטי על ידי טכנולוגית סוכן. סוכן עדיף על מנוע חיפוש. הוא יכול,  תלהיעשו
 לדוגמא:
o לא להגביל את החיפוש לאינטרנט 
o יותר באינטרנט ייפוש אינטליגנטלהשתמש באוצר מילים מבוקר לח 
o  לזכור היכן חיפש בהצלחה בעבר. הוא יכול לעדכן את הידע שלו עצמו ולמצוא

 מסמכים מסוימים אפילו אם הועברו ממקומם. 
o .לחפש באינטרנט באופן מתמיד ואוטומטי בזמנים שקטים 
o ים לעדכן את המשתמש במידע חדש שיכול לעניין אותו. הוא יכול לזכור את השימוש

 שעשה המחפש במציאות הקודמות שלו. 
 אווטורות משמשות כיום בעיקר בתוכנות משחק, אבל היישומים במגזר התרבות יכולים לכלול:

 שימוש כמדריכי סיורים בתערוכות וירטואליות 

 הצגת אל לימוד אמנויות הבמה, לדוגמא, מחול 

 שימוש כ"ראשים מדברים" על מנת לתקשר מידע, חדשות או סיפורים. 
 רובוטים יכולים לשמש:

 .כמדרכי סיורים בתערוכות ממשיות 
 טכנולוגית סוכן יכולה להיות מותאמת אישית:

 על ידי עיצוב הופעת האווטורה 

 .על ידי תפירתה לנושאי העניין של המשתמש, שפתו, יכולותיו או מגבלותיו 
בהספקה של תוכן אחת הדרכים להתאמה אישית הנה על ידי שימוש ב"טכנולוגית עור", השולטת 

סטנדרטי על פי ה"עור" הנבחר על ידי המשתמש. "עורות" יכולים להיות מעוצבים לקבוצות שונות של 
משתמשים, יכולים להציג תוכן בגופנים ובשפה הנבחרים , ויכולים לסנן החוצה תוכן, שהמשתמש 

 ביקש שלא לראות.
 

 דוגמאות )ראה קישורים( של טכנולוגית סוכן כוללות:

 SEONAID -  להצגת מידע ממשלתי בדרך ידידותית למשתמש )ראה הנחיות בנושא ממשל
 מקוון ואזרחות(

 Peranakans Project - מודים )ראה למידה כדרך חיים(סביבת לי 

 TOURBOT project - סיור רובוטי מודרך 
 

 Digicult -לתיאור טכנולוגית סוכן ולדיון בשימושים האפשריים שלה במגזר התרבות ראה 
Technology Watch Report 2: Emerging technologies for the cultural and scientific 

February 2004. ISBN 9289452765 sector. [19.] 
 

 חזרה לתוכן  גישה ניידת

, PDA, םומקום שהם נדרשים. טלפונים סלולאריי אנשים מצפים כיום משירותים שיהיו זמינים בכל עת

[ Bluetooth [ 20 ,]WAP (ion ProtocolWireless Applicat[ )21ופרוטוקולי תקשורת אלחוטית כגון 

של  RFID[ מאפשרים זאת. בשילוב עם תיוג GPRS (General Packet Radio Service[ )22 -ו
, מוזיאונים, ספריות וארכיונים יכולים לסייע באיתור ספרים או עצמים מסוימים עם יחידה םיקטיאובי

שר יחידה ניידת משולבת עם הרשת \ניידת, שתכוון את המבקר אל החפץ או המדף הספציפיים. כאר
או עם הרשת הפנימית של המוסד עצמו, המבקרים יכולים להתאים אישית את ביקורם על ידי גישה 

רמות שונות של מידע. במקרה של אתר מורשת חיצוני, הקישור הנמצא בכל מקום המוצע על ידי ל
רשתות אלחוטיות, הופך את המשתמשים לבלתי תלויים בסיורים מודרכים אנושיים. לכל זאת יש 

 השתמעויות בלמידה כדרך חיים. 
 

  חזרה לתוכן  )ראה הנחיות בנושא למידה(  למידה כדרך חיים

http://www.scotland.gov.uk/pages/news/2002/07/SENW058.aspx
http://www.inigraphics.net/press/topics/index.html
http://www.ecsite-uk.net/news/ecsite/ecsite_newsletter_53_winter_2002.pdf
http://www.bluetooth.com/
http://www.iec.org/online/tutorials/wap/
http://www.gsmworld.com/technology/gprs/intro.shtml
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למערכות מותאמות אישית יש פוטנציאל לאפשר תהליכי למידה. למידה מתומרצת כאשר המידע 
מתואר במונחים שהמשתמש יכול להבין ואם הוא מתייחס לנושאים המעניינים אותו. השימוש 

ות לעזר רב ללומדים על במערכות מותאמות אישית בספריות אוניברסיטאיות הראה כי הן יכולות להי
ידי בחירה וסינון מידע ותפירתו לדרישות הקורס שלהם. באופן דומה בארכיונים, מערכות מותאמות 

. סיורי מוזיאונים מותאמים אישית יכולים םאישית יכולות לכוון לומדים לאוספים הקשורים לעניינ
קר אם לימוד זה מתייחס הביקור, בעי-להגדיל את ההנאה של הלומד ולהגביר את הלימוד לאחר

)ראה  GettyGuide-ונבנה על קונספטים שהלומד פגש במהלך הביקור. דוגמא לשירות כזה הינו ה
בקישורים(. קהילות מקוונות של עניין מסייעות במיוחד למגזר החינוך היות והן מאפשרות דיון 

לפת רעיונות בין מורים וסטודנטים ובין הלומדים עצמם. אפשרי גם ליצור פורטלים מותאמים והח
אישית, בהם מורים יוכלו לתת גישה למשאבים מיוחדים, שנתפרו עבור עבודת הקורס. עם זאת, 

כך שלא יצרו את גישת האנשים למידע, הם חייבם להמשיך להיות חשופים  רמערכות חייבת להיבח
 חדשים. לרעיונות 

 
 חזרה לתוכן  )ראה גם הנחיות בנושא איוש( השתמעויות לחוקי סגל ולהכשרות

השינוי מ"דחיפת מוצר" ל"משיכת לקוח" ישפיע על תפקיד הצוות, וההשתמעויות על הכשרת הצוות 
רוצים מרובים של גישה וטיפוח צריכות להיות מטופלות. תפקידם ישתנה מהספקת גישה לניהול ע

יצירה משותפת של תוכן. אם הכנסת תגים חכמים יכולה להיות התרחקות מהחובות המסורתיות, 
כדוגמת שירותי רישום תנועת ספרים בספריה. התרחקות שיכולה להוביל להעסקת הצוות בעבודה 

מאד לצרכים השונים של קוח יותר או אפילו לקיצוצי עובדים. הצוות יצטרך להיות מודע ל-ממוקדת
 פרטים וקבוצות. יהיה גם צורך במיומנויות טכניות רבות יותר.

 

 חזרה לתוכן  אג'נדה לעתיד 

 
כרטיסים חכמים צפויים להפוך לדרך סטנדרטית להשגת גישה לרשות מקומית ושירותים אחרים. 

סביבות אינטרנט מסוננות יכולים כולם להיות מופעלים על ידי שימוש פורטלים, סוכנים אינטליגנטים ו
בכרטיסים חכמים והם יכולים לשמש לזיהוי המשתמש ביעילות רבה יותר מכל מערכת מבוססת 
סיסמה הקיימת כיום. סביר שאזרחים בעתיד יוכלו, או אפילו יידרשו, להחזיק כרטיס חכם יחדי, אשר 

ים הממשלתיים המקומיים והמרכזיים. כרטיסים חכמים יכולים להפוך מזהה ומאשר אותם לכל הארגונ
לדרך הרגילה לתשלום אפילו של חובות קטנים לרשויות מקומיות וסוכנויותיהן, ואפשרי אפילו ששיטת 
תשלום זו תהפוך לדרך העדיפה, בגלל שהיא עשויה להוריד עלויות. כסף מזומן לא צריך להיות 

, עמלות יכולות להיות קטנות יותר, טעויות מעטות יותר וכו'. שימוש מועבר, נספר או נשמר בבנק
בשיטות ביומטריות לאימות משתמש יכול להפוך לנורמלי בשירותים הציבוריים ככלל. יתכן כי 
למערכות אימות עתידיות יהיו מספר שכבות, לדוגמא, אדם יכול להיות מורשה לשאול פריטים 

 מותאם אישית, או שירות מבוסס תשלום.  OPACמספריה, אבל לא להשתמש בפורטל, 
 

רוב ההתאמה האישית כיום הנה בשלב ניסיוני וזמינה רק כאב טיפוס. עלויות של מערכות התאמה 
 אישית צפויות לרדת ויכולות להיות ארוזות עם תוכנות רשת סטנדרטיות ומערכות ניהול .

 
דים יותר, וקביעת הסטנדרטים צריכה מחירם של תגים חכמים צפוי לרדת, הם צפויים להפוך עמי

להסתיים  בעתיד הקרוב. ככל שיותר ויותר תעשיות מסחריות משתמשות בתגים חכמים, הטכנולוגיה 
. הדבר יוביל לשימוש רחב ןתתפתח וצפויים שיפורים בטווח הקריאה, קצב הקריאה ותפוסת הזיכרו

טובות יותר וכן לשירותים מותאמים יותר במוזיאונים, ספריות וארכיונים, למערכות אחזקת בית 
 אישית חדשנים ומרגשים. 

 
ההתפתחות של טכנולוגית סוכן מתקדמת במהירות וסוגים שונים משולבים ליצירת רובוטים 
מתוחכמים מאד, אשר יבצעו מספר מטלות מורכבות סימולטנית וישחררו את המשתמש מחלק גדול 

לזולה יותר ככל שתתפשט.   ךה כיום, אמורה להיהפמהעבודה הרוטינית. טכנולוגיה זו, שהינה יקר
בינתיים, מוסדות צריכים להכניס טכנולוגית סוכן בתוספת לתערוכות הוירטואליות שקיימות כבר, 

 וצריכים לשקול הקמת קונסורציומים לחלוקה בהוצאות.
 

http://www.triplecode.com/projects/getty.html
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לב את שתמש, היכולים לשמ-מחקרים עתידיים צריכים להתמקד בפיתוח כלי ושירותי מחקר מונעי
 התנהגויות הלמידה והמחקר של המשתמשים.

 
אינטראקטיבית עשויה בסופו של דבר להשתלט על האינטרנט ככלי המועף לחיפוש מידע או  הטלוויזי
, הוידיאו והמחשב הילוי". קיימות כבר מערכות מדיה ביתיות המאחדות את תכונות הטלוויזיב-"חינוך

. אנשים יכולים כבר עתה לבחור באיזו תוכנית לצפות, היעל מנת להתאים אישים את השימוש בטלוויז
להצביע באופן מקוון, לקחת חלק בחידונים מקוונים לארגן את לוח הזמנים שלהם וכדומה. צפוי כי 

יתפתחו ומוסדות מורשת תרבות יצטרכו להשתמש בערוצי תקשורת חדשים  השווקי נישה בטלוויזי
 אלו כמו או במקום האינטרנט. 

 
תנועה יצפו באופן גובר ששירותים כמו התראות מותאמות אישית יסופקו לטלפונים הניידים אנשים ב

 -(. הם גם יצפו לקחת את הWireless Application Protocol) WAPשלהם תוך שימוש בטכנולוגית 

PDA (Personal Digital Assistant שלהם למוזיאון, ספריה או ארכיון ולשמור מידע מותאם אישית )
מוש מאורח יותר. קישוריות אלחוטית, מערכות מיקום גלובלי ומחשבים ניידים צפויים להיות לשי

בתוך כחמש שנים. החיבור של טכנולוגיות ניידות עם מוזיאונים, ספריות  PDAמשולבים לתוך 

, ללא תלות PDA-וארכיונים דיגיטליים יאפשר בסופו של דבר הספקה "לפי דרישה" של תוכן ל
יאונים יוכלו לשנות באופן מהפכני את הדרך בה מקורות משניים מוצגים למבקרים בקשר במיקום. מוז

לחפצי אמנות: תערוכות יוכלו להיות מאורגנות לפי נושאים חדשים לגמרי, לאו דווקא בדפוסים 
הכרונולוגיים המסורתיים, ומבקרים יוכלו ליצור תערוכות וירטואליות על ידי שימוש ביחידות הניידות 

 ם.שלה
 

האתגר למוסדות המורשת התרבותית הנו לפתח מערכות מותאמות אישית, אשר המשתמשים יוכלו 
לגשת אליהן מכל מקום ובכל זמן ושיחילו את הזהות האישית שלהם ותוכן ושירותים המותאמים 

 להם יתרון תחרותי וישמר את נאמנות הלקוחות.   ןלצרכיהם. הדבר יית

 

 חזרה לתוכן              מקורות 

 

[1] Raising awareness for knowledge technologies.  
http://istresults.cordis.lu/index.cfm/section/news/Tpl/article/BrowsingType/Short%20
Feature/ID/58935/highlights/personalisation 
 
[1] The personalization challenge in public libraries: perspectives and prospects by 
Christopher Chia and June Garcia.  
http://stiftung.bertelsmann.de/documents/Personalisation_engl.pdf 
 
[2] Personalisation and the web from a museum perspective by Jonathan P. Bowen 
and Sylvia Filippini-Fantoni. http://my.museophile.net   
 
[3] Athens Access Management System http://www.athens.ac.uk/ 
 
[4] Kerberos http://web.mit.edu/kerberos/www/ 
 
[5] The EU Data Protection Directive (EU Directive 95/46/EC 
http://www.dataprivacy.ie/6aii.htm 
 
[6] SmartCities project  
http://dbs.cordis.lu/fep-
cgi/srchidadb?ACTION=D&CALLER=PROJ_IST&QF_EP_RPG=IST-1999-12252  
For a list of the cities involved see 

http://istresults.cordis.lu/index.cfm/section/news/Tpl/article/BrowsingType/Short%20Feature/ID/58935/highlights/personalisation
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http://dbs.cordis.lu/fep-cgi/srchidadb?ACTION=D&CALLER=PROJ_IST&QF_EP_RPG=IST-1999-12252
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[9] EEP (European Electronic Purse) http://www.ecbs.org/ 
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http://www.iso.org/iso/en/stdsdevelopment/techprog/workprog/TechnicalProgramme
ProjectDetailPage.TechnicalProgrammeProjectDetail?csnumber=37433  
 
[18] New Technologies for the Cultural and Scientific Heritage Sector. Digicult 
Technology Watch Report 1, February 2003. ISBN 92-894-5275-7. pp. 63-93. 
http://www.digicult.info/pages/techwatch.php 
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http://www.digicult.info/pages/techwatch.php
http://www.bluetooth.com/
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[21] WAP (Wireless Application Protocol) 
http://www.iec.org/online/tutorials/wap/  
 
[22] GPRS (General Packet Radio Service) 
http://www.gsmworld.com/technology/gprs/intro.shtml  
   

 חזרה לתוכן  קישורים 

 

 אירופה

The PAST project  
יפוס שניצל מספר טכנולוגיות מפתח )מחשבים נישאים ביד, רשתות אלחוט, טכניקות פרופיל אב ט

( על מנת ליצור מדריך אלקטרוני XMLמשתמש דינמי, תזמון דינמי וטכניקות תכנון, וטכנולוגיות 

 ttp://www.beta80group.it/pasth/-אלחוטי לאתרים ארכיאולוגים. הדגמה זמינה ב

 
 בלגיה

The "Brussels Card" 
כרטיס זה מאפשר למחזיק בו כניסה חופשית לכל המוזיאונים בבריסל כמעט. הכרטיס תקף לשלושה 

 ימים וכולל שבב כרטיס, כרטיס לתחבורה ציבורית ומדריך.
http://www.brusselsmuseums.be/fr/brusscard/index.php  
 

 הרפובליקה הצ'כית

 (MVK) Information  services of the Masaryk public library 
)רכישות חדשות בספריה, פגישות בין קוראים וסופרים,  MVKעלון מקוון בנושא חדשות ופעילויות 

(. מכיל קישורים לדפי אינטרנט ספציפיים, אשר נבחרים לפי הנושא מידע על חיי תרבות איזורים ועוד
 ומשתנים מדי חודש. הקוראים יכולים לבחור לקבל אותו בדואר אלקטרוני או בדרכים מסורתיות.

http://www.mvk.cz/index.php?page=infoservis&menu=z  
 

 צרפת

The Louvre, Paris.  
, שתאפשר למבקרים 2004מותאמת אישית, המתוכננת להתחיל בסוף שנת מערכת התראות 

להשלים פרופיל המפרט את תחומי העניין שלהם ובכל פעם שאירוע בתחום זה מתכונן, הם יקבלו 

 http://www.louvre.fr/התראה אוטומטית על ידי דואר אלקטרוני או הודעה קולית. 
 

 גרמניה

Beethoven-Haus, Bonn. 

TOURBOT פרויקט שמומן על ידי האיחוד האירופי, פיתח רובוט מוזיאוני אינטראקטיבי. לתיאור ,

 .Reitelmann, A.: The TOURBOT Project in Ecsite-Newsletter, vol. 53, 2002, p.8ראה 

http://www.ecsite-uk.net/news/ecsite/ecsite_newsletter_53_winter_2002.pdf  
 

 יוון

Archeoguide 
, גיל מספק עזרי ניווט מותאמים אישית ולפי נושאים לאתרי מורשת, לוקח בחשבון רקע תרבותי ולשוני

 http://archeoguide.intranet.gr/project.htm ומיומנויות. 

 
 איטליה

Carara Marble Museum 
משתמשים יכולים לבחור פרופיל מוגדר מראש  )תייר, סטודנט או מומחה(, או להגדיר את הפרופיל 

 האינטרנט תהיה מותאמת אישית.והגישה לאתר בעצמם, 

http://www.iec.org/online/tutorials/wap/
http://www.gsmworld.com/technology/gprs/intro.shtml
http://www.beta80group.it/past/
http://www.brusselsmuseums.be/fr/brusscard/index.php
http://www.mvk.cz/index.php?page=infoservis&menu=z
http://www.louvre.fr/
http://www.ecsite-uk.net/news/ecsite/ecsite_newsletter_53_winter_2002.pdf
http://archeoguide.intranet.gr/project.htm
http://archeoguide.intranet.gr/project.htm
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 הולנד

National Museum of Ethnology, Leiden.  
שאלות" מאפשר לילדים להדפיס תוכנית סיור מותאמת אישית, המבוססת על  80-"טיול בעולם ב

הבחירה שלהם בנושאים ומקומות. כולל מפות, תיאורי חפצי אמנות ושאלות קשורות שישי לענות 

 http://www.rmv.nlעליהן. 

 
 סינגפור

The Peranakans Project 
הפרויקט דן בתרבות, היסטוריה וחינוך, עם אווטאר המשמש כצינור למידה מיידי, ויזואלי וניתן לזיהוי 

 http://www.inigraphics.net/press/topics/index.html בנושא דרכי חיים שונות.  
 

 ספרד

AbsysNET - Catalogo de la Red de Bibliotecas Públicas de Andalucía 
מערכת ספריות משולבת עם פונקציות איחוזור מידע חדשות המושלמות על ידי שירותים אישיים. 

מותאמים אישית אחרים המשרתים את  סדרת קישורים, ביביליוגרפיות מומלצות ושירותים

המותאם  OPAC-דרישותיהם הספציפיות ומותאמים להעדפותיהם האישיות מוצעים למשתמשים  . ה
אישית לוקח בחשבון אינטרקציות קודמות עם המשתמשים, ועל ידי כך מזהה דפוסי חיפוש. ברגע 

איסוף, פריטים  שהמשתמשים מתחברים למערכת, הם מקבלים הודעה על פריטים המצפים ל
שהחזרתם אינה במועד, רכישות חדשות המענינות אותם ועוד. המשתמשים יכולים לשמור את 

 הקישורים המועדפים עליהם באינטרנט, לעדכן פרטי חברות ועוד. 

http://www.juntadeandalucia.es/cultura/rbpa/  
 

Pacifico II 

" ייחודיות, המאפשרות הספקת אפליקציות middleware פורטל העיצוב החדשני פיתח מערכות "
חדשות כולל: זיהוי משתמש ומערכות רישוי, ניהול העדפות אישיות ומערכות תשלום אלקטרוני,. 

 WAP -בישנה חנות וירטואלית לקנית מלאי של פריטים שונים, גישה ךתכני רשת העושה שימוש 

 .voice-over IPושירות של סיוע ויעוץ מרחוק המבוסס על מערכות 

http://www.pacifico.csic.es/ 
 בריטניה

Essex Libraries Answers Direct  
 שירות שאילות מקוון ובטלפון, מקושר עם מערכת ניהול שאילתות.

http://www.essexcc.gov.uk/vip8/ecc/ECCWebsite/display/guideContents/index.jsp?oi
d=15545 

 
Gateshead Libraries' Live Help 

סייע לאנשים למצוא מידע על ידי "שיחה" שירות זה משתמש בצ'אט וטכנולוגית דחיפת דפים כדי ל

 http://www.gateshead.gov.uk/livehelp.htmישירות עם ספרן.
 

Science Museum, London - In Touch project  
רוני למחשב הביתי מאפשר למשתמשים של תערוכות אינטראקטיביות לשלוח לעצמם דואר אלקט

 touch.org.uk-in-http://www.sciencemuseumלשימוש מאוחר יותר. 
 

SEONAID  
 סקוטלנד משתמשת באווטאר זה להצגת מידע ממשלתי, במקור לילדים, בדרך ידידותית למשתמש. 

http://www.scotland.gov.uk/pages/news/2002/07/SENW058.aspx  
 
 

UK National Museum of Science and Industry’s Ingenious project 

http://www.rmv.nl/
http://www.inigraphics.net/press/topics/index.html
http://www.inigraphics.net/press/topics/index.html
http://www.juntadeandalucia.es/cultura/rbpa/
http://www.pacifico.csic.es/
http://www.essexcc.gov.uk/vip8/ecc/ECCWebsite/display/guideContents/index.jsp?oid=15545
http://www.essexcc.gov.uk/vip8/ecc/ECCWebsite/display/guideContents/index.jsp?oid=15545
http://www.gateshead.gov.uk/livehelp.htm
http://www.sciencemuseum-in-touch.org.uk/
http://www.scotland.gov.uk/pages/news/2002/07/SENW058.aspx
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משתמשים רשומים יכולים לגשת לדפים מותאמים אישית ומוזמנים להצטרף לדיונים חיים וליצור 

 http://www.ingenious.org.uk/ וכן. ת

 
 

 ארה"ב

Getty Museum 

 מאפשר אשר PDA הינוGettyGuide (http://www.triplecode.com/projects/getty.html ) -ה
 אלקטרוני בדואר אותם לשלוח ואז המוזיאון בדוכן להורידם, ביקורם במהלך חפצים" סמןל" למבקרים

 ,The role of museums in online teaching ראה עתידיים לביקורים אותם לשמור או, לביתם
learning, and research by Kenneth Hamma, J. Paul Getty Museum, Los Angeles. 

2004 .http://www.imls.gov/pubs/webwise2004/wbws04cp4a.htm ו- J. Paul Getty 
Museum Re-Architects Technology to Enhance Visitors' Experience By David S. 
Marshak, Patricia Seybold Group. Sun Consultants and Java Technology Keys to 

Next-Generation Architecture. Prepared for Sun Microsystems, Inc., June 2003.  

http://www.sun.com/service/about/success/recent/getty.html  
 

Metropolitan Museum of Art, New York  

 באתר האינטרנט המשתמשים יכולים לגשת לתכונות כגון: My Met Museumבחלק של 

 My Met Gallery )אוסף את העבודות האהובות על המשתמש מהאוסף המקוון של המוזיאון( 
 My Met Calendar  מאפשר למשתמשים להתאים את לוח השנה המקוון כך שהוא יציג רק(

 לקבלת תזכורות שבועיות( םאותם. הם יכולים גם להירש םיאירועים המעניינ
http://www.metmuseum.org/ 
 

San Francisco Museum of Modern Art 
דוכן ה"עשה את הגלריה שלך" מאפשר למבקרים לארגן מחדש את התמונות בתערוכה ולהוסיף את 

 הערותיהם שלהם.
http://www.sfmoma.org/exhibitions/exhib_detail.asp?id=58 
 

 חזרה לתוכן העניינים

 

http://www.ingenious.org.uk/
http://www.ingenious.org.uk/
http://www.triplecode.com/projects/getty.html
http://www.imls.gov/pubs/webwise2004/wbws04cp4a.htm
http://www.sun.com/service/about/success/recent/getty.html
http://www.metmuseum.org/
http://www.sfmoma.org/exhibitions/exhib_detail.asp?id=58
http://www.sfmoma.org/exhibitions/exhib_detail.asp?id=58
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 הנחיות קלימרה

 נגישות לאנשים מוגבלים
 
 

   תוכן 

 
ההנחיות בנושא שילוב חברתי דנות בצורך להפוך שירותים לנגישים לכולם, כולל אנשים מוגבלים, 

 ובסוגיות ניהול, תכנון, מימון ואיוש, וההנחיות בנושא רב לשוניות דנות בגישה בשפות שונות.
 

 וכוללים: אנשים מוגבליםלנגישים ל של הפיכת שירותים הטכנולוגיםהנחיות אלו דנות באספקטים 
 אנשים מוגבלים וצרכיהם

 גישה פיזית
 גישה למידע

 גישה אינטלקטואלית
 גישה וירטואלית

 נגישות ברשת
 תחיקה והנחיות

 

 חזרה לתוכן סוגיות מדיניות 

 

רופי, והמספר של אירופאים זקנים גדל מיליון אנשים עם מוגבלות באיחוד האי 37מעריכים כי ישנם 
בהתמדה. אנשים מוגבלים הנה אנשים בעלי קושי בשימוש באמצעים, המסופקים לציבור הכללי, 

בגלל ליקויים בחושים או ליקויים פיזיים, אנשים עם מוגבלות ראיה או קשיי למידה. ההגדרה כוללת 
אלו הסובלים ממחלה מגבילה  אנשים, אשר הנם מוגבלים זמנית כתוצאה ממחלה או תאונה,

ממושכת כגון שגרון, אלו עם קשיים הקשורים לגיל, ואנשים מוגבלי למידה. המונח ליקויים פיזיים 
מתייחס לתנועה, הגעה, איזון, כושר עמידה ו/או גובה פחותים. ליקויים בחושים כולל ראיה ו/או 

י פיזי, מנטלי או ראיה, המקשה שמיעה מופחתות. המונח " מוגבלות דפוס" כולל אנשים עם ליקו
 עליהם לקרוא דפוס קונוונציונלי, והוא כולל גם אנשים דיסלקטים. 

 
האיחוד האירופי מחויב להפיכת כל השירותים לזמינים לאנשים מוגבלים )ראה את אסטרטגית 

בתוכנית המחקר של האיחוד למעלה מעשר [( ונגישות נכללה 1המוגבלות של האיחוד האירופי ]
 שנים:

  ביוזמתTIDE ("Technology Initiative for Disabled and Elderly" ,1991-1997) 
 ( בתוכנית המסגרת הרביעית במסגרת התוכנית של אגודת טכנולוגית המידע “Disabled & 

Elderly Sector” " במסגרת"Technology Application Programme - TAP) 
 ( בתוכנית המסגרת החמישית “Applications for Persons with Special Needs 

including the Disabled and Elderly” ) 
 " בתוכנית המסגרת השישית, תחת הנושא האסטרטגי e-inclusion" 
 ( בתוכנית לאונרדו דה וינצ'יACCELERATE - י ספריה מודרנית לעיוורים גישה לשירות

ספריות אקדמיות ביוון וקפריסין, פורסם ספר  2ה חלקית, פרויקט שעירב ולאנשים עם ראי
 [(3שימושי מאד ]

  בתוכניתCulture 2000  פרויקטACCU "(Access to Cultural Heritage: Policies of 

"Presentation and Use ) הנו פרויקט בינלאומי תלת שנתי, אשר החל באחד בספטמבר
ה בין מפעילים בתחום ניהול המורשת, ויציע כלים חדשים . הוא יקדם שיתוף פעול2004

לסוגיות נגישות. מוסדות תרבות משש מדינות אירופאיות משתתפות בפרויקט, המובל על ידי 
 המועצה הלאומית הפינית לעתיקות )הלסינקי, פינלנד(
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בנספח להנחיות למדינות חברות רבות יש חקיקה לאומית ו/או הנחיות הנוגעות לנגישות ואלו מצוינות 
 אלו. 

 

 חזרה לתוכן               הנחיות לביצוע  נאות 

 
 השירותים המסופקים ניתנים לחלוקה לשלוש קטגוריות:

  גישה פיזית )לבניינים, דלפקי שירות, עמדות עבודה, אזורי תערוכה, תיבות תצוגה, חדרי
 קריאה ועוד(.

 פורמציה )לדוגמא הזמינות של פורמטים נגישים, עמדות עבודה מותאמות, גישה לאינ
 טכנולוגיה מסייעת ומשלבת ונגישות ברשת(

 )גישה אינטלקטואלית )לתוכן של אוספים 
 

    חזרה לתוכן       גישה פיזית
ווה למוזיאונים, ספריות וארכיונים. במקרים רוב הסוגיות הנוגעות לגישה פיזית מתייחסות באופן ש

רבים הסרת כל המכשולים הפיזיים והמבניים הנה קשה אם לא בלתי אפשרית, אבל זה חיוני 
 שהסביבה תעשה כמה שיותר חופשייה ממכשולים. הדבר כולל, לדוגמא:

 שלטים ברורים מחוץ לבניין 

 גלגלים. תלם משתמשים בכיסאואזורי קבלה מסומנים ומוארים היטב, עם שולחן בגובה ההו 
  מ"מ(  900כניסות עם פתיחה הולמת או דלתות אוטומטיות )רוחב דלתות מועדף הנו 

  משטחים משופעים )"רמפות"( מחוץ ובתוך הבניין 

 ימדרגות: ללא צדדים פתוחים, מעקים בשני הצדדים, סימונים שניתנים למישוש, האידיאל 
 ביותר: מעליות מדברות

 יים ממכשולים )ללא שטיחים או רהיטים(מסדרונות חופש 
  ,ניגודי צבע בשטיחים ועל הקירות )יתפקדו גם כאזהרות ליד מדרגות ופתחי דלתות

 טקסטורה, ריחות, רטט, תנועה או זרמי אוויר יכולים גם הם לשמש למטרה זו(

 תאורה אפקטיבית 

 שולחנות, שטחי  שולחנות, תחנות מחשב ודסקים לשירותים ציבוריים נגישים )גובה ורוחב
 סיבוב, כסאות ארגונומיים, תאורה(

 שטחים ציבוריים נגישים כגון בתי שימוש וטלפונים ציבוריים 

  מ"מ מהרצפה 2000עד  750מדפים ותיבות תצוגה: צריכים באופן אידיאלי להיות בגובה 

  סימון ברור וקונסיסטנטי על ידי סימון בצורת גופן פשוטה ) גופן ללא תווים כגוןHelvetica ,

Univers  אוArialעל שטחים ואתרי אינטרנט ) 
 חניה נגישה 

 מערכות אזעקה מלוות בסימון ויזואלי 
 
  חזרה לתוכן        גישה למידע

במגוון רמות ודורשת פתרונות טכניים ואנושיים. להלן מספר דוגמאות  תגישה למידע יכולה להיעשו
יות שיש לשקול. מוסדות צריכים להתייעץ עם ארגוני המוגבלים הארציים שלהם לשם ייעוץ של סוג

 נוסף.
 פתרונות אנושיים:

 עט עבה בעל קצה ניתן למישוש ופנקס בנקודות לשאילתות 

 צוות זמין על מנת לקרוא בקול מחומרים כתובים 

 אנשי סגל מאומנים  צוות מאומן בעזרה לאנשים מוגבלים. באופן אידיאלי צוות כזה יכלול
 בקריאת שפתיים, שפת סימנים, האלפבית של חרשים עיוורים, איות באצבעות ועוד.

  מידע בשפה פשוטה ו/או מערכת סימנים, לדוגמאBlissymbolics [4,]Picture  

Communication Symbols [5] 
 [ פורמטי אודיו, וידאו עם כתוביות וסימנים6פורמטים נגישים, לדוגמא, דפוס גדול, ברייל ,] 

  בגופנים הולמיםמידע בדפוס ברור תוך שימוש 

http://www.symbols.net/blissre.htm
http://www.mayer-johnson.com/
http://www.mayer-johnson.com/
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  אירועים, סרטי וידאו ואתרי אינטרנט המלווים בשפת הסימנים תוך שימוש במתרגמים
 מקצועיים והכשרת חרשים כמדריכים. 

 פתרונות טכניים:

 ( טלפוני טקסטtextphone) 

 מגברי טלפון 

 לולאות השראת חשמל 
 יחידות מגבירות דפוס 

 קטלוגים נגישים 

 גדולים  ם)מקלדות מותאמות, לדוגמא, ציפוי רגיש למגע, מקשי יחידות הקולטות תשומות חלופיות

, ידיות היגוי, trackerballsומקשי פונקציות מיוחדים, רפידות מגע, עכברי מחשב מותאמים כגון 
 כפפות נתונים אשר משמשות להחוות פקודות למחשב, יחידות תשומה חושית כולל דיבור(

  )ציוד קורא טקסט )טקסט לדיבור 

 סך נגד קרינה ומוניטורים עם רזולוציה גבוהה ומסכים גדולים.סוככי מ 
 תוכנה קוראת מסך 

  מערכת זיהוי תווים אופטית עם יכולות קריאה 

 חומרה ותוכנה הקולטות תשומות בברייל ותוכנת תרגום ברייל 
 אתרי אינטרנט המתאימים לסטנדרטים של נגישות ברשת 

  של חפצים, תוך הקנית תחושות מישוש ומשקל, יחידות מישוש, המאפשרות לאחיזה וירטואלית
 ואשר יכולות אגב לשמש להגנה על פריטים שבירים

 Shutterglassesאשר משנים את הדרך בה המשתמש רואה את התמונה על מוניטור סטנדרטי , 

 .מחשבים ניידים וניתנים ללבישה 
 

   לתוכן חזרה     גישה אינטלקטואלית
ארגונים אשר מטרתם להיות משלבים, תופרים את שירותיהם לקבוצות שונות של משתמשים וקהלים 

 ומפתחים אסטרטגיות להספקת גישה אינטלקטואלית לתוכן של אוספים, דרך, למשל:

  סיורים מודרכים, פעילויות, הדרכת אודיו, שקפים, אתרי אינטרנט, ועוד, אשר מתארים חפצים
לאנשים שראיתם מוגבלת, בנוסך למידע רקע סטנדרטי, בפה פשוטה תוך שימוש ותערוכות 

 בשפה פשוטה ותמיכה תמונות לאנשים עם קשיי למידה

 אירועים ותערוכות רב חושיים 

  תערוכות חושיות, לדוגמא, שימוש במודלים ומפות תלת ממדיים 
 גלריות המעוצבות בצורה אינטרקטיבית תוך מחשבה על אנשים מוגבלים 

 סביבות וירטואליות 
 

אסור שתמנע הגישה לשירותים מאנשים אשר מנועים מהגעה לספריה, מוזיאון או משרד רישומים 
בגלל מוגבלות. מוזיאונים, ספריות וארכיונים צריכים לשקול שירותים חיצוניים, הנעים מכלי רכב 

לשימוש במגוון מקומות, ניידים ושירותים לאנשים המרותקים לביתם ועד פעילויות ואוספים ניידים 
 אשר משמשים אנשים מוגבלים. 

 
  חזרה לתוכן     גישה וירטואלית

 ה, טלוויזיטהדיגיטציה מאפשרת לספק שירותים תוך שימוש במחשבים ניידים בעלי גישה לאינטרנ
לגישה וירטואלית. מוזיאונים יכולים  וקומפקט דיסקים ודי.וי.די. היא גם יצרה אפשרויות מרגשות

להפוך את התערוכות שלהם לזמינות באתרי אינטרנט, עם היכולת לסובב חפצים ולראותם מכל 
בקטלוגים, לבקשת  שהזוויות, דבר חשוב בתצוגה סטטית. ספריות יכולות לזפק הזדמנויות לחיפו

כיונים יכולים להפוך מסמכים, וחידוש ספרים, ולבקשת מידע דרך האינטרנט ודואר אלקטרוני. אר
תמונות, סרטים וארכיוני קול לזמינים על גבי האינטרנט. הדמיון הנו הגורם המגביל היחיד למה שניתן 
להציע. הקישורים בסוף הנחיות אלו מציגים מספר שירותים אינטרקטיבים בעלי דמיון פורה, אשר 

של מציאות מדומה וטכנולוגית ממשק  מגבירים את החוויה לכל, לא רק לאנשים מוגבלים. לתיאור

 New technologies for the cultural and scientific heritage sector. DigiCULTאנושי ראה 
.Technology Watch Report 1, February 2003, chapters 4 and 5 [7] . 
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 חזרה לתוכן        נגישות ברשת
נגישות וירטואלית דרך האינטרנט תלויה בשיקולי נגישות ברשת. מסמך " כתב הזכויות של פארמה", 

תרבות של מועצת השרים של האיחוד האירופי, מעודד יישומם  ילעניינ הבוועד 2003שהוצג בשנת 
שהאתר צריך להיות "נגיש לכל של עשרה "עקרונות איכות" לאתרי תרבות, אחד מהם הנו 

, כולל ניווט, תכולה, םהמשתמשים, ללא תלות בטכנולוגיה בה הם משתמשים, או במוגבלויותיה

הנגישות ברשת(  )יוזמת WAI[. האיחוד האירופי מחויב להנחיות  8ואלמנטים אינטרקטיביים" ]

[. הנחיות אלו מספקות הנחיה ברורה וישירה, 9] World Wide Web-שנוצרו על ידי קונסורציום ה
ומכסות סוגיות הנעות מדרישות בסיסיות, כגון ניגודי צבעים, לדרישות מורכבות יותר הנוגעות לדרך 

 טעמוד, וכיצד מתבצע הניווט באתר. מומלץ שהתוכן של דפי אינטרנבה מידע נבנה ומוצב על גבי ה
יהיה תמיד מופרד מההצגה, כך שאם משתמש מסיר את אלמנטי התבנית והעיצוב, הוא יוכל עדיים 

 לגשת למידע. 
 

ממשקי משתמש כולל אתרי אינטרנט צריכים לספק נגישות. שוב, הסטנדרט המשמש אתרים 

פרשנות ובדיקה של עשרת "עקרונות האיכות" . ה"WAI-שנקבע על ידי האירופאים הנו בדרך כלל זה 

" 11החמישית בפארמה, טיוטה  NRG-שפורסמו על ידי פרויקט מינרווה והוסכמו על ידי ועידת ה

[. ישנם מספר כלים אוטומטיים 8מכילים רשימת תיוג ומבחנים פרקטיים להערכת אתרי אינטרנט ]
 לבדיקת אתרי אינטרנט, כולל:

 Bobby [10 הבוחן את האתר מול סטנדרט ]WA1י והגרסה . כלי זה נעשה לאחרונה מוצר מסחר
 בחינם של מוגבלת לבדיקת דף אחד לדקה. 

 kit-HTML [11 אשר יכול לשמש להגברת הנגישות של אתרי אינטרנט, ואשר מתקן שגיאות ,]
 נגישות. זהו אתר בחינם. -ותכונות לא

[. עם זאת, כלים אלו בודקים רק את הטכנולוגיה של 12] WAIכלים דומים זמינה באתר רשימה של 

את פיתח עם זWorld Wide Web -האתר, הם לא מעריכים את הנגישות של התוכן. לקונסורציום ה

 [.13הנחיות נגישות תוכן ]
 

אין תחליפים, עם זאת, למבחן משתמשים כשמדובר באנשים מוגבלים. למרות זאת, לכל כל האנשים 
המוגבלים זהים, רצוי שהסגנון יהיה קריא והתוכן נגיש, בשימוש בכל סגנון מועדף או דרך כל יחידה. 

י גישה שונים יתבקשו למלא דו"ח על מטלות אותן הם צריכים לבצע. מבחן משתמשים אנשים עם צרכ
באופן פנים ארגוני, או על ידי קבלן משנה מחוץ לארגון או חברה מתמחה. באופן  תיכול להיעשו

 אידיאלי, המשתמשים צריכים להיות מעורבים משלב התכנון.
 

 בנוסף, אתרי אינטרנט צריכים להיות:

 די דפדפנים שונים )לדוגמא,נגישים על יMicrosoft Internet Explorer ו- Netscape 
Navigator) 

  ,לדוגמא( נגישים על ידי יחידות חומרה שונותPDA )ומחשב אישי 
 לשימוש על ידי דפדפנים התומכים ב םניתני-HTML/XHTML ,Cascading Style Sheets ו- 

Document Object Model [14] 
 לשימוש על ידי דפדפנים ללא  םניתני plug-ins ,מכאן שטכנולוגיות כגון Javascript ו- 

Macromedia Flash  צריכות להישקל בכובד ראש 
 ע(. לכן צריך להימנבאופן אידיאלי, ניתנים לשימוש על ידיד קוראי מסכים )דפדפנים מדברים 

נהפך לנגיש יותר כיום תוגות  PDF -(. למרות שPortable Document Format) PDF -מ

חלופית של קובץ  HTML, מומלץ עדיין שתסופק גרסת Adobeלעבודת פיתוח הנעשית על ידי 

שיבצה גרסה  Adobe)הגרסה המלאה(,  Acrobat Reader 6.0עם הופעתה של   .PDF-ה
טקסט לדיבור" במובן  רקורא מסך" )שנכון יותר להתייחס אליו כאל "סינתיסייזמצומצמת של "

-זה( לתוך תוכנת הקורא עצמה. רכיב זה יכול לקרוא בקול את הטקסט כמעט מכל קבצי ה

PDF אפילו קבצים ישנים, שלא נוצרו תוך מחשבה על נגישות. למרות זאת, לא לכולם יש את ,

 רהדיבור המשובץ, סינתיסייז רעם סינתיסייז Acrobat Readerהגרסה המלאה האחרונה של 
הדיבור המשובץ אינו טוב כמו קורא מסך בעל תכונות מלאות, אשר בו משתמשים רוב 

 ר[(, הקיום של סינתיסייזJAWS [15 ,]Window Eyes [16האנשים שראיתם לקויה )כגון 
הדיבור המשובץ אינו ידוע לכל, אפילו בקרב אנשים שראיתם לקויה, ונדרשות מיומנויות 

http://www.w3.org/WAI/
http://www.w3.org/WAI/
http://bobby.watchfire.com/bobby/html/en/index.jsp
http://www.chami.com/html-kit/
http://www.w3.org/WAI/ER/existingtools.html
http://www.w3.org/TR/REC-CSS2/
http://www.freedomscientific.com/fs_products/software_jaws.asp
http://www.gwmicro.com/products/
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[. ראה 17] WebAIMבו. ישנו מאמר מועיל בנושא באתר  חדשות על מנת ללמוד להשתמש 

מדברים  ם[ למידע על מסכים קוראים וספרים דיגיטליי18] Daisy Consortiumגם את אתר 

(DTBs) 

 

 חזרה לתוכן  אג'נדה לעתיד 

אמיתית תתקיים רק כאשר מוצרי המגמה השלטת יתוכננו על ( e-accessibilityנגישות אלקטרונית )
ב ככל האפשר. האיחוד האירופי תומך בגישת "תכנון מנת שיהיו נגישים על ידי קהל משתמשים רח

יהיו מתאימים לרוב המשתמשים  IST[, אשר תוביל לכך שמוצרי, שירותי ויישומי 2לכל" ]
 הפוטנציאלים ללא צורך בהתאמות נוספות.

 

 [ עובד גם על תכנון חופשי ממכשולים מוגבר.19המוסד האירופי לתכנון ומוגבלות ]
 

צפוי לעסוק בשני אתגרים עיקריים הקשורים  209מזכר אירופאי חדש בנושא נגישות אלקטרונית ]
ות של אנשים בחברת המידע: הבעיות הקשורות עם אוכלוסיה מזדקנת ובעיות ספציפי ללשילוב הכו

 מוגבלים.
 

סביר שיופיעו טכנולוגיות חדשות, אשר ישפרו את הניסיון של אנשים מוגבלים. דוגמאות של 
 טכנולוגיות קיימות, אשר מדגימות את הכיוון אליו יכולים הדברים להתפתח כוללות:

 מילה, או טקסט, על ב-מערכות אשר מספקות לאנשים עם לקות שמיעה כותרות כתובות מילה
סך של מחשב אישי או מחשב נישא במהלך שיחות פנים אל פנים ובדיונים. הטקסט מופיע מ

עם דברי הדובר, והגופנים יכולים להיות מוגדלים לפי צרכי המשתמש.  תסימולטאני
המשתמש יכול לקחת את הציוד לכל מקום בו יש שקע טלפון או קישור טלפון נייד. במגזר 

פנים אל פנים עם הצוות,  תד יהיה שימושי באינטראקציוהמורשת התרבותית סוג זה של ציו
 בקבוצות דיון או הרצאות, ובעת ההאזנה לארכיוני קול, 

  מחשבים מוחזקים ביד, אוPDA (Personal Digital Assistants המותאמים לצרכים של ,)
קטעי וידאו מתרגם לשפת הסימנים על -קבוצות שונות, לדוגמא, לאנשים עם לקות שמיעה

תיאורי אודיו שניתן  -ת לתאר יצירות או חפצים בתערוכה, לאנשים עם לקות ראיה מנ
נתיב קול מתוכנן במיוחד. ניתן לחבר  -להשמיע יחד עם ההערות, ולאלו עם לקות למידה 

PDA  דרך רשת אלחוטית לביקור עבור אנשים הדורשים מידע מעמיק יותר, )ראהPoole, 

Nick: The future in the palm of your hand.  In Museums Computer Group 
Newsletter, Sept 2002 [21)] 

 .מחשבים אשר משתמשים בכל החושים האנושיים כתשומות 
 

יותר ויותר את המחשבים הנישאים ביד וכרטיסי רשת אלחוט שלהם אל תוך  ובעתיד, המבקרים ייקח
ת, ספריות ומשרדי רשומות ויוכלו לגשת למגוון שלם של משאבים דרך קישור מוזיאונים, גלריו
 אינטרנט תמידי. 

 
 תספרים אלקטרוניים, מוזיקה, אילוסטרציות, וידיאו, ועוד מורדים כבר עתה למחשבים, טלוויזיו

מקבלת חומר מבוקש ישירות למחשב שלהם בביתם או  וומכשירי טלפון ניידים. אנשים מוגבלים ייהנ
 בכל מקום אחר. 

 
ת ישנו מקום לחפש יחידות קטנות וניידות יותר, כפפות מגע, סוכנים, אווטורות, רובוטים, יחידות חושיו

וכדומה. )ראה הנחיות בנושא התאמה אישית למידע נוסף(. ישנה חשיבות עליונה לכך שמשתמשים 
ם, מספר של יתרונות ויכולת ליישומים אמיתיי ואמיתיים יעורבו משלב התחלתי מאד והשיקולים יינתנ

 קיום פיננסית. 

 
 

 חזרה לתוכן              מקורות 

 

http://www.webaim.org/techniques/acrobat/
http://www.daisy.org/default.asp
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[7] New technologies for the cultural and scientific heritage sector. DigiCULT 
Technology Watch Report 1, February 2003, chapters 4 and 5.  
http://www.digicult.info   
 
[8] Work programme to define the quality guidelines for cultural Websites. Minerva 
WP5 Italian Working Group.  
http://www.minervaeurope.org/structure/workinggroups/userneeds/docindex.htm 
 
[9] WAI (Web Accessibility Initiative) guidelines produced by the World Wide Web 
Consortium http://www.w3c.org/WAI  
 
[10] Bobby http://bobby.watchfire.com  
 
[11] HTML-kit http://www.chami.com/html-kit/   
 
[12] Web Accessibility Initiative: Evaluation, Repair, and Transformation Tools for 
Web Content Accessibility http://www.w3.org/WAI/ER/existingtools.html  
 
[13] World Wide Web Consortium: Web Content Accessibility Guidelines 
http://www.w3.org/TR/WAI-WEBCONTENT/  
 
[14] World Wide Web Consortium: Cascading Style Sheets, level 2. CSS2 
Specification. W3C Recommendation, 12 May 1998 
http://www.w3.org/TR/REC-CSS2  
 
[15] JAWS  http://www.freedomscientific.com/fs_products/software_jaws.asp   
 
[16] Window Eyes http://www.gwmicro.com/products/  
 
[17] WebAIM: Adobe Acrobat Accessibility Techniques 
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[18] Daisy Consortium http://www.daisy.org/default.asp  
 
[19] The European Institute for Design and Disability 
http://www.design-for-all.org/  
 
[20] Commission Communication on eAccessibility in 2005 
http://europa.eu.int/information_society/topics/citizens/accessibility/com_ea_2005/in
dex_en.htm  
 
[21] Poole, Nick: The future in the palm of your hand.  In Museums Computer Group 
Newsletter, Sept 2002. 
http://www.museumscomputergroup.org.uk/newsletters/sept2002.htm  
     

 חזרה לתוכן  קישורים 

 

 בינלאומי

Daisy Consortium 
 ANSI/NISO Z39.86, Specifications for theהקונסורציום פיתח סטנדרט לספר דיגיטלי מדבר )

/http://www.loc.gov/nls/nisoDigital Talking Book  על מנת להבטיח גישה למידע לאנשים )

 http://www.daisy.org/ עם לקויות דפוס. 

 
 אוסטרליה

Web Accessibility Toolbar 

, קישורים, HTML ,CSSתוכנה חופשית לבדיקת נגישות אתרי אינטרנט: מבנה מסמכים, צבעים, 

( בשירות המידע AIS)  Accessible Information Solutionsתמונות ועוד. מסופק על ידי קבוצת

 נית. (, אוסטרליה. זמין באנגלית, צרפתית, איטלקית, ספרדית ויפNILSוהספריות הלאומי )

http://www.nils.org.au/ais/web/resources/toolbar/   
 

 הרפובליקה הצ'כית
Education and Research Library of Pilsener Region 

 http://www.svkpl.cz/   באתר זה ישנה ספריה לעיוורים. 
 

Handy 
שהוכן על ידי חבר מוגבל בסיס נתונים לאנשים מוגבלים המכיל מידע על בריאות, טיפול וכדומה, 

  http://www.knihkm.czמהצוות. האתר זכה לתעודת  "ידידותי לעיוורים". 
 

 (formerly the State Central Archives) National Archives 
הארכיונים הלאומיים מתאכסנים במתקנים חדשים, אשר מתאימים  2005החל מהראשון לינואר 

  Archives-. אינפורמציה זמינה גם דרך הhttp://www.nacr.czלדרישות לגישה ללא מכשולים. 
Direction Division ים הצ'כי. של משרד הפנhttp://www.mvcr.cz 

  
 אירלנד

Making Access Happen 
חוברת הבוחנת יוזמות פרקטיות להכיר מוגבלויות למשתמשי ספריות. מבוסס על ארבעה פרויקטי 

ות חדשות דבלין, אשר יבחנו גישו Cavan ,Kildare ,Mayo -פילוט בשירותי הספריות הציבוריות שב
 להבטחת נגישות. החוברת זמינה בחינם וכן ניתנת להורדה מאתר האינטרנט.

http://www.librarycouncil.ie/policies/making_access.shtml  
 
 

http://www.daisy.org/default.asp
http://www.design-for-all.org/
http://europa.eu.int/information_society/topics/citizens/accessibility/com_ea_2005/index_en.htm
http://europa.eu.int/information_society/topics/citizens/accessibility/com_ea_2005/index_en.htm
http://www.museumscomputergroup.org.uk/newsletters/sept2002.htm
http://www.loc.gov/nls/niso/
http://www.daisy.org/
http://www.daisy.org/
http://www.nils.org.au/ais/web/resources/toolbar/
http://www.svkpl.cz/
http://www.svkpl.cz/
http://www.knihkm.cz/
http://www.nacr.cz/
http://www.mvcr.cz/
http://www.librarycouncil.ie/policies/making_access.shtml
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 נורווגיה 

Fetsund Lenser   (Fetsund Timber Boom Museum) 
אתר בעל תוכן עשיר הכולל אלמנטים של טקסט ומולטי מדיה עם מיקוד על הנחיות נגישות. בחירה 

ממשקי משתמש שונים מוצגת למשתמש, לדוגמא, בחירה בין מידע מבוסס טקסט למידע מבוסס  ןבי

 http://www.fetsundlenser.no/ צליל. 
 

 
 סלובניה

 (State Portal of the Republic of Slovenia) Državni portal Republike Slovenije 
פורטל זה מספק נקודת גישה יחידה לשירותים מקוונים ממשלתיים רבים, ומספק גישה ידידותית 

ילוי למשתמש לאנשים לקויי ראיה. הוא מאפשר להם למלא מגוון טפסים ולערוך טרנזקציות כגון מ
 החזר מס, בקשת דרכון וכדומה.

http://euprava.gov.si/e-uprava/en/portalPage.euprava?pageid=34  
 

 תורכיה

Braille Teknik 
ביותר לתורכיה לשימוש של אנשים חברה זו מביאה את המכשירים והמוצרים הטכנולוגיים החדשניים 

אנשים כאלו לעבוד כמו אנשים רואים, ומספקת פתרונות בתורכית לקויי ראיה, ועל ידי כך מאפשרת ל

 http://www.brailleteknik.com/ingdefault.htm למספר גדול של מוצרים. 
 

 בריטניה

Ask Chris 

" הינו תכונה יחודית Quick Reads זהו מקור מקוון ואינטרקטיבי ליעוץ בנושאי קריאה.  חלק ה"
שפותחה יחד עם מורי מיומנויות בסיסיות במחלקת חינוך מבוגרים במועצת מחוז אסקס על מנת 

 /:www.essexxcc.gov.uk/askchris/http לתמוך בקוראים חדשים.
 

 
RNIB (Royal National Institute of the Blind) Web Access Centre  

 ים חופשי למתכננים ומנהלים.פותח כמרכז משאב Web Access Centre -אתר ה

http://www.rnib.org.uk/xpedio/groups/public/documents/code/public_rnib008789.hc
sp  
 

Talking Newspaper Association of the UK   (TNAUK) 

TNAUK  פיתח תוכנית, אשר יכולה להפוך עיתון לפורמט אלקטרוני ולשלוח אותו בדואר אלקטרוני
 למשתמשים בשש דקות. 

http://www.tnauk.org.uk/Pages/digital_service.html 

http://www.fetsundlenser.no/
http://www.fetsundlenser.no/
http://euprava.gov.si/e-uprava/en/portalPage.euprava?pageid=34
http://www.brailleteknik.com/ingdefault.htm
http://www.brailleteknik.com/ingdefault.htm
http://www.essexxcc.gov.uk/askchris
http://www.rnib.org.uk/xpedio/groups/public/documents/code/public_rnib008789.hcsp
http://www.rnib.org.uk/xpedio/groups/public/documents/code/public_rnib008789.hcsp
http://www.tnauk.org.uk/Pages/digital_service.html


 

 נגישות לאנשים מוגבלים 289  הנחיות קלימרה

 

 

 חזרה לתוכן  נספח 

 
 חקיקה והנחיות

 
 בחלקם למוסדות מורשת תרבותית: םהמסמכים הבאים רלוונטיי

 
COM650 final of 30 Oct 2003 – Equal opportunities for people with disabilities: a 

European Action Plan  
http://europa.eu.int/comm/employment_social/news/2003/oct/com650_final_en.

html 
Council resolution of 6 May 2003 on accessibility of cultural infrastructure and 

cultural activities for people with disabilities (2003/C134/05) 
http://europa.eu.int/comm/employment_social/news/2003/oct/crs_134_05_en
.html 

Council resolution of 6 Feb 2003 – “e-Accessibility” – improving the access of 
people with disabilities to the knowledge based society (2003/C39/03) 
http://europa.eu.int/comm/employment_social/news/2003/oct/crs_175_01_en
.html 

A review of legislation relevant to accessibility in Europe. Final draft.  [By] André 
Gubbels and Erkki Kemppainen. eAccessibility expert group, November 15, 
2002. 
http://europa.eu.int/comm/employment_social/knowledge_society/eacc_rev_l
eg.pdf  

 
Policies Relating to Web Accessibility  

. נותן מידע על Worldwide Webשל קונסורציום  Web Accessibility Initiative ם על ידיפורס
האיחוד האירופי והמדינות האירופיות הבאות: דנמרק, פינלנד, צרפת, גרמניה, אירלנד, איטליה, 

 פורטוגל, ספרד ובריטניה, כמו גם אוסטרליה, קנדה, הונג קונג, הודו, יפן, ניו זילנד וארה"ב. 

http://www.w3.org/WAI/Policy/ 
 
Handbook for quality in cultural Web sites: improving quality for citizens. Directory of 

European and national rules on Web Applications, edited by Chiara De Vecchis.  
אוסטריה,  פרויקט מינרווה, מכסה את האיחוד האירופי ואת המדינות החברות הבאות: פורסם על ידי

 בלגיה, דנמרק, פינלנד, צרפת, יוון, אירלנד, לוקסמבורג, הולנד, פורטוגל, שוודיה, ספרד ובריטניה.

 http://www.minervaeurope.org/publications/qualitycriteria1_2draft/appendix4.htm#4 
 

 אוסטריה
 ראה

http://www.minervaeurope.org/publications/qualitycriteria1_2draft/appendix4.htm#4 
 

 בלארוס
 מידע באנגלית בנוגע לחוק:

On Prevention of Disablement and Rehabilitation of Invalids No. 3317-XII of October 
17, 1994 [Last amendments and alterations: Law of the Republic of Belarus of 
November 28, 2003 No. 249-Z].  

דים, המבטיחה שיפור מערכת של מד -הסעיף הראשון בפרק הראשון כולל תנאים לשיקום חברתי 
 של סטנדרט המחיה של בעלי מום, יצירת יכולות שוות עבורם להשתתפות מלאה בחיי החברה. 

http://europa.eu.int/comm/employment_social/news/2003/oct/com650_final_en.html
http://europa.eu.int/comm/employment_social/news/2003/oct/com650_final_en.html
http://europa.eu.int/comm/employment_social/news/2003/oct/crs_134_05_en.html
http://europa.eu.int/comm/employment_social/news/2003/oct/crs_134_05_en.html
http://europa.eu.int/comm/employment_social/news/2003/oct/crs_175_01_en.html
http://europa.eu.int/comm/employment_social/news/2003/oct/crs_175_01_en.html
http://europa.eu.int/comm/employment_social/knowledge_society/eacc_rev_leg.pdf
http://europa.eu.int/comm/employment_social/knowledge_society/eacc_rev_leg.pdf
http://www.w3.org/WAI/Policy/
http://www.minervaeurope.org/publications/qualitycriteria1_2draft/appendix4.htm#4
http://www.minervaeurope.org/publications/qualitycriteria1_2draft/appendix4.htm#4
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http://law.by/work/EnglPortal.nsf/6e1a652fbefce34ac2256d910056d559/ccda93eeae
3e0c5bc2256dee00530679?OpenDocument  
 

 בלגיה
 ראה

http://www.minervaeurope.org/publications/qualitycriteria1_2draft/appendix4.htm#4 
 

 בולגריה
 חקיקה:

Act for Protection, Rehabilitation and Social Integration of Disabled People, 1995, 
updated 2001. http://www.mlsp.government.bg/bg/law/law/index.htm 

Regulation N1 for creation of appropriate conditions for disabled people in built-up 
areas in towns and villages, 1995. 

 הנחיות:

Petkov, Krasimir: Tърсене на информация в Интернет  (Searching for information 
on the Internet), 2001. These guidelines, in Bulgarian only, are addressed to 
librarians and information specialists.  

Petkov, Krasimir:  Интернет - ключ към безграничната информация (Internet - 
key to the unlimited information), 1998. Also in Bulgarian.  
http://www.lib.bg/LTsvetkova.htm  

 מאמר:

Web accessibility in Bulgaria: conclusion from the research, by Mathieu Lutfy. In 
Social Rights Bulgaria, 24th September 2004.  
http://www.socialrights.org/spip/article729.html   

 
 קרואטיה

 חקיקה:

The Croatian Constitution prescribes equal rights/access for all. 
http://www.usud.hr/htdocs/en/the_constitution.htm 

National program for the improvement of the quality of life of the disabled. The 
Government of the Republic of Croatia, 1999.  
http://www.croatia.ch/veleposlanstvo/dom/programi_vlade_rh.php  

National strategy for integrated policy for disabled persons from 2003 to 2006.  
Government of the Republic of Croatia. (Explicitly states that for example ICT 
should be accessible to disabled people, and that all international 
legislation/guidelines of importance for disabled people will be translated and 
published in Braille or as audio recording by the end of 2004.) Available, but only 
in Croatian, at  
http://www.vlada.hr/Download/2003/01/30/Nacionalna_strategija_jedinstvene_po
litike_za_osobe_s_invaliditetom 

Copyright and Related Rights Act, 2003. (Article 86 defines the use of copyright 
works by disabled people.)  
http://portal.unesco.org/culture/en/file_download.php/79dc0882ffde967a0a20982
2dfe3c567Copyright+and+Related+Rights+Act2003.pdf  

  הנחיות:

IFLA Guidelines for Library Service to Braille Users 
http://www.ifla.org/VII/s31/pub/guide.htm  and IFLA Guidelines for Library 
Services to Persons with Dyslexia http://www.ifla.org/VII/s9/nd1/iflapr-70e.pdf  
have been translated into Croatian and are implemented in Croatian libraries.  

http://law.by/work/EnglPortal.nsf/6e1a652fbefce34ac2256d910056d559/ccda93eeae3e0c5bc2256dee00530679?OpenDocument
http://law.by/work/EnglPortal.nsf/6e1a652fbefce34ac2256d910056d559/ccda93eeae3e0c5bc2256dee00530679?OpenDocument
http://www.minervaeurope.org/publications/qualitycriteria1_2draft/appendix4.htm#4
http://www.mlsp.government.bg/bg/law/law/index.htm
http://www.lib.bg/LTsvetkova.htm
http://www.socialrights.org/spip/article729.html
http://www.usud.hr/htdocs/en/the_constitution.htm
http://www.croatia.ch/veleposlanstvo/dom/programi_vlade_rh.php
http://www.vlada.hr/Download/2003/01/30/Nacionalna_strategija_jedinstvene_politike_za_osobe_s_invaliditetom
http://www.vlada.hr/Download/2003/01/30/Nacionalna_strategija_jedinstvene_politike_za_osobe_s_invaliditetom
http://portal.unesco.org/culture/en/file_download.php/79dc0882ffde967a0a209822dfe3c567Copyright+and+Related+Rights+Act2003.pdf
http://portal.unesco.org/culture/en/file_download.php/79dc0882ffde967a0a209822dfe3c567Copyright+and+Related+Rights+Act2003.pdf
http://www.ifla.org/VII/s31/pub/guide.htm
http://www.ifla.org/VII/s9/nd1/iflapr-70e.pdf
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Within the Croatian Library Association there is a special section for library services 
for disabled people, founded in 2000, which deals with relevant issues and is 
undertaking studies and research into the matter of accessibility for disabled 
people. http://www.hkdrustvo.hr/  

W3C Web Content Accessibility Guidelines 1.0 (http://www.w3.org/TR/WCAG10) 
have also been translated into Croatian and are available at 
http://www.ffzg.hr/infoz/dzs/smjer/. 

Internet Support For Blind Internet User  - IPSIS is a non-formal organization which 
deals with development and application of communication and computer 
technologies aimed to provide assistance to the blind and visually impaired 
people. With the assistance of collaborators and donors IPSIS currently develops: 
linux distribution for the blind, web portal for the blind, digital collection of 
textbooks, literary works and other written material, free Internet access for blind 
and visually impaired people. http://www.ipsis.hr  

 
 דנמרק

 וגם http://www.w3.org/WAI/Policy/ראה 

http://www.minervaeurope.org/publications/qualitycriteria1_2draft/appendix4.htm#4 
 

 קפריסין

Development of Library Services to Visually Impaired People: guide for Hellenic 
libraries [by] Bruno Sperl. July 2001. Initially developed as a handbook "Train the 
trainers", a deliverable of Action 3 of the European Commission Leonardo da Vinci 
programme ACCELERATE project. 
http://www.lib.uom.gr/accelerate/deliverables/Ttt_en.doc  
 

 הרפובליקה הצ'כית
 חקיקה:

Law No. 257/2001 Coll. of 29 June 2001 on Libraries and Terms of Operating Public 
Library and Information Services (Library Act). 
http://knihovnam.nkp.cz/sekce.php3?page=03_Leg/01_LegPod/Zakon257.htm 

State Information and Communications Policy e-Czech 2006. (States that Public 
administration services must be user-friendly and available to all, that is also to 
the handicapped or otherwise disadvantaged population groups.) 
http://www.micr.cz/scripts/detail.php?id=1288         

Electronic Communications Act (Draft), March 2004 (Section 43 deals with Special 
Measures for Disabled Persons) http://www.micr.cz/scripts/detail.php?id=1282  

White Paper on electronic commerce, May 2003 (States that the Government must 
support accessibility of the Internet to handicapped citizens.) 
http://www.micr.cz/scripts/detail.php?id=1105  

Law No.29/1984 Coll. (Section 3 guarantees the right to education for deaf and blind 
people in sign language and Braille.) http://mvcr.iol.cz/sbirka/1988/sb04-88.pdf  

Act no. 155/1998 , section 54, Act on sign language and on the amendment of 
further acts. http://www.psp.cz/cgi-bin/dee/docs/surveys/1998/chronological.html  

Law No. 121/2000 Coll. of 7 April 2000 on Copyright, Rights Related to Copyright and 
on the Amendment of Certain Laws (Copyright Act). (Article 38 (2) enables the 
lending of computer programs and to copies of audio or audiovisual fixations …for 
exclusive use by persons with health disabilities in connection with their 
disability.) 

http://www.hkdrustvo.hr/
http://www.w3.org/TR/WCAG10
http://www.ffzg.hr/infoz/dzs/smjer/
http://www.ipsis.hr/
http://www.w3.org/WAI/Policy/
http://www.minervaeurope.org/publications/qualitycriteria1_2draft/appendix4.htm#4
http://www.lib.uom.gr/accelerate/deliverables/Ttt_en.doc
http://knihovnam.nkp.cz/sekce.php3?page=03_Leg/01_LegPod/Zakon257.htm
http://www.micr.cz/scripts/detail.php?id=1288
http://www.micr.cz/scripts/detail.php?id=1282
http://www.micr.cz/scripts/detail.php?id=1105
http://mvcr.iol.cz/sbirka/1988/sb04-88.pdf
http://www.psp.cz/cgi-bin/dee/docs/surveys/1998/chronological.html
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http://portal.unesco.org/culture/en/file_download.php/2ebab9db3c6aab04f0f99f9
d6be4dd9dCopyright_Act.pdf 

CR Government's resolutions concerning the Board for People with Disabilities 
http://wtd.vlada.cz/scripts/detail.php?id=3934  

National Plan on Equalization of Opportunities for Persons with Disabilities,1998. 
http://www.vlada.cz/1250/eng/vrk/vybory/vvzpo/dokument/narplan.eng.htm  

National Development Programme Mobility for All, 2004. 
http://www.mobilityforall.cz/index_eng.htm 

 הנחיות:

Muzea pro všechny CV ICOM 2003 (Museums for everybody.) http://www.cz-
icom.cz/plan_english04.html  

 אחר:

Useful websites: http://www.helpnet.cz, http://www.blindfriendly.cz,  
http://pristupnostnawebu.cz, http://www.dobryweb.cz.    

 
 אסטוניה

Online accessible Estonian legal acts regulating librarianship 
http://www.nlib.ee/inglise/lib/lib2_acts.html  

Social Benefits for Disabled Persons Act (consolidated text July 2002) 
http://www.legaltext.ee/en/andmebaas/ava.asp?m=022  

Social Welfare Act (consolidated text Dec 2003) 
http://www.legaltext.ee/en/andmebaas/ava.asp?m=022  

Sotsiaalministeerium (Ministry of Social Affairs) is drawing up a development strategy 
for the welfare sector, organising the provision of welfare services and the work 
of welfare institutions, and preparing welfare-related legislation -  Towards a 
human-centered society. Special care development programme: People with 
disabilities. http://www.sm.ee/engtxt/pages/goproweb0425  

 
 פינלנד

 וגם http://www.w3.org/WAI/Policy/ראה 

http://www.minervaeurope.org/publications/qualitycriteria1_2draft/appendix4.htm#4 
 

 צרפת

 וגם http://www.w3.org/WAI/Policy/ראה 

http://www.minervaeurope.org/publications/qualitycriteria1_2draft/appendix4.htm#4 
 

 גרמניה

 http://www.w3.org/WAI/Policy/ראה 

 
 יוון

 Development of Library Services to Visually Impaired People: guide for Hellenic 
libraries [by] Bruno Sperl. July 2001. Initially developed as a handbook "Train 
the trainers", a deliverable of Action 3 of the European Commission Leonardo 
da Vinci programme ACCELERATE project. 
http://www.lib.uom.gr/accelerate/deliverables/Ttt_en.doc  

 See also 
http://www.minervaeurope.org/publications/qualitycriteria1_2draft/appendix4.
htm#4 

 

http://portal.unesco.org/culture/en/file_download.php/2ebab9db3c6aab04f0f99f9d6be4dd9dCopyright_Act.pdf
http://portal.unesco.org/culture/en/file_download.php/2ebab9db3c6aab04f0f99f9d6be4dd9dCopyright_Act.pdf
http://wtd.vlada.cz/scripts/detail.php?id=3934
http://www.vlada.cz/1250/eng/vrk/vybory/vvzpo/dokument/narplan.eng.htm
http://www.mobilityforall.cz/index_eng.htm
http://www.cz-icom.cz/plan_english04.html
http://www.cz-icom.cz/plan_english04.html
http://www.helpnet.cz/
http://www.blindfriendly.cz/
http://pristupnostnawebu.cz/
http://www.dobryweb.cz/
http://www.nlib.ee/inglise/lib/lib2_acts.html
http://www.legaltext.ee/en/andmebaas/ava.asp?m=022
http://www.legaltext.ee/en/andmebaas/ava.asp?m=022
http://www.sm.ee/engtxt/pages/goproweb0425
http://www.w3.org/WAI/Policy/
http://www.minervaeurope.org/publications/qualitycriteria1_2draft/appendix4.htm#4
http://www.w3.org/WAI/Policy/
http://www.minervaeurope.org/publications/qualitycriteria1_2draft/appendix4.htm#4
http://www.w3.org/WAI/Policy/
http://www.lib.uom.gr/accelerate/deliverables/Ttt_en.doc
http://www.minervaeurope.org/publications/qualitycriteria1_2draft/appendix4.htm#4
http://www.minervaeurope.org/publications/qualitycriteria1_2draft/appendix4.htm#4


 

 נגישות לאנשים מוגבלים 293  הנחיות קלימרה

 

 הונגריה
 חקיקה לאנשים מוגבלים:

Disabled people - Legislation:   
Az 1998. évi 26. sz. törvény a fogyatékos személyek jogairól és esélyegyenlőségük 

biztosításáról. 
Disabled people - Information  
Egyészségügyi Szociális és Családügyi Minisztérium http://www.eszcsm.hu  
Siketek és Nagyothallók Országos Szövetsége http://www.sinosz.hu/  
Magyar Vakok és Gyengénlátók Országos Szövetsége http://www.mvgyosz.hu/  
Mozgáskorlátozottak Egyesületeinek Országos Szövetsége http://www.meosz.hu  
Értelmi Fogyatékosok és Segítőik Országos Érdekvédelmi Szövetsége 

http://www.c3.hu/~efoesz/  
Autisták Érdekvédelmi Egyesülete http://www.esoember.hu/  
A krónikus betegek és fogyatékkal élők országos szervezetei 
http://www.disability.hu/adatok_gyujtemenyek/index.html#kbefeoesz  
Országos Fogyatékosügyi Tanács http://www.szikoraweb.hu/fogyatekos/  
Fogyatékosok Esélye Közalapítvány http://www.fogyatekosok-eselye.hu/  

 חקיקת מוזיאונים, ספריות וארכיונים:

 1997. évi CXL. törvény a muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári 
ellátásról és a közművelődésről. 

 דע על מוזיאונים, ספריות וארכיונים:מי

 Közgyűjteményi adatok http://www.neumann-haz.hu   
 Könyvtári Intézet http://www.ki.oszk.hu  
 Múzeumok ország- és világszerte http://muzeum.lap.hu  
 Múzeumok adatbázisa http://www.museum.com/jb/start.html  

 Magyar Országos Levéltár http://www.natarch.hu  
 

 אירלנד

 וגםhttp://www.w3.org/WAI/Policy/ ראה 

http://www.minervaeurope.org/publications/qualitycriteria1_2draft/appendix4.htm#4 
 

 איטליה

 וגםhttp://www.w3.org/WAI/Policy/ ראה 

http://www.minervaeurope.org/publications/qualitycriteria1_2draft/appendix4.htm#4 
 

 לוקסמבורג
 ראה

http://www.minervaeurope.org/publications/qualitycriteria1_2draft/appendix4.htm#4 
 
 

 הולנד
 ראה

http://www.minervaeurope.org/publications/qualitycriteria1_2draft/appendix4.htm#4 
 

 נורווגיה 

  מונתה ועדה על ידי הממשל לדון ולשרטט קוים מנחים לחוק נגד הפליה נפרד לאנשים
 . 2004סיים את הדו"ח שלה בסוף שנת מוגבלים. הועדה ת

 חברתיים בחנה מחדש את ה"ניירות הלבנים" בנושא הפחתת  םהועדה הפרלמנטרית לענייני

(. בבדיקה שלהם הועדה 2002-2003) St.meld. nr. 40מכשולים לאנשים מוגבלים )

http://www.eszcsm.hu/
http://www.sinosz.hu/
http://www.mvgyosz.hu/
http://www.meosz.hu/
http://www.c3.hu/~efoesz/
http://www.esoember.hu/
http://www.disability.hu/adatok_gyujtemenyek/index.html#kbefeoesz
http://www.szikoraweb.hu/fogyatekos/
http://www.fogyatekosok-eselye.hu/
http://www.neumann-haz.hu/
http://www.ki.oszk.hu/
http://muzeum.lap.hu/
http://www.museum.com/jb/start.html
http://www.natarch.hu/
http://www.w3.org/WAI/Policy/
http://www.w3.org/WAI/Policy/
http://www.minervaeurope.org/publications/qualitycriteria1_2draft/appendix4.htm#4
http://www.w3.org/WAI/Policy/
http://www.w3.org/WAI/Policy/
http://www.minervaeurope.org/publications/qualitycriteria1_2draft/appendix4.htm#4
http://www.minervaeurope.org/publications/qualitycriteria1_2draft/appendix4.htm#4
http://www.minervaeurope.org/publications/qualitycriteria1_2draft/appendix4.htm#4
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ק הדגישה את הצורך לחזק את הזכויות החוקיות של אנשים מוגבלים, אבל הדגישה גם שחו
נפרד נגד הפליה ו/או שינוי בחקיקה הקיימת חייבים להבחן מחדש. )סיכום באנגלית 

http://odin.dep.no/sos/engelsk/news/publ/bn.html.) 

  ישור בפרויקט רכז המשאבים הלאומי להשתתפות ונגישות ניסח הנחיות לקמ -מרכז דלתא
 "אינטרנט לכל". אלו הן הנחיות כלליות אבל הן רלוונטיות לארכיונים, ספריות ומוזיאונים.  

http://www.shdir.no/index.db2?id=11272&PHPSESSID=397d7506dac3f18669
7fb872c7db400c  

  הפרויקט "ספריה נגישה" על ידיABM-utvikling  בחן אף הוא נגישות למשאבי ספריה
מבוססי רשת, אך לא ניסח הנחיות נפרדות, אלא רק השתמש בהנחיות הכלליות המתוארות 
במרכז דלתא לחיפוש והצעת שיפורים. הנחיות אלו מתמקדות בעיקר על מקומות פיזיים 

)נורווגית בלבד(. )לתיאור  http://www.shdir.no/index.db2?id=3057אליהם. והגישה 

 Olsen, Aina and Roed Andersen, Randi: The public library – howבאנגלית ראה 
 to include people with disabilities.

http://www.shdir.no/assets/7481/The%20public%20library.pdf) 
 

 פולין

The Charter of Rights of Disabled People, resolution of the Sejm of the Republic of 
Poland, 1 August 1997.  
http://www.cirnetwork.org/idrm/reports/compendium/poland.cfm  

State Fund for Rehabilitation of Disabled Persons (PFRON) 
http://europa.eu.int/comm/enterprise/smie/viewmeasure.cfm?m_id=12770  

 
 פורטוגל 

 וגםhttp://www.w3.org/WAI/Policy/ ראה 

http://www.minervaeurope.org/publications/qualitycriteria1_2draft/appendix4.htm#4 
 

 רומניה
 חקיקה:

 Ordonan^c de Urgen^c  nr. 102 din 29 iunie 1999 (Government Order no. 
102, June 29th  1999) about the special protection and employment of 
persons with disabilities. Published in Official Gazette in June 30th 1999. This 
order was approved by the Romanian Parliament through the Law no 519 of 
July 12th 2002. http://atlas.ici.ro/disability/LEGI/L519_2002.htm  

 There is a printed web guide containing 2,500 addresses of Romanian 
websites annotated and organised by subject.  For more information see 
http://www.ghidweb.ro  

 הנחיות:

 Ghid de resurse Internet pentru biblioteci si bibliotecari (Guide to Internet 
resources for libraries and librarians), by Robert Coravu. 2002. 
http://www.hasdeu.md/ro/informatii/ghid.shtml  

 
 רוסיה

On the Social Protection of Disabled Persons in the Russian Federation, 1995. (see 
article http://english.pravda.ru/society/2002/12/03/40288.html). 
 

 ספרד
 חקיקה:

 Legislación Española sobre Accesibilidad para la Sociedad de la Información 
http://www.sidar.org/recur/direc/legis/espa.php  

http://odin.dep.no/sos/engelsk/news/publ/bn.html
http://www.shdir.no/index.db2?id=11272&PHPSESSID=397d7506dac3f186697fb872c7db400c
http://www.shdir.no/index.db2?id=11272&PHPSESSID=397d7506dac3f186697fb872c7db400c
http://www.shdir.no/index.db2?id=3057
http://www.shdir.no/assets/7481/The%20public%20library.pdf
http://www.cirnetwork.org/idrm/reports/compendium/poland.cfm
http://europa.eu.int/comm/enterprise/smie/viewmeasure.cfm?m_id=12770
http://www.w3.org/WAI/Policy/
http://www.w3.org/WAI/Policy/
http://www.minervaeurope.org/publications/qualitycriteria1_2draft/appendix4.htm#4
http://atlas.ici.ro/disability/LEGI/L519_2002.htm
http://www.ghidweb.ro/
http://www.hasdeu.md/ro/informatii/ghid.shtml
http://english.pravda.ru/society/2002/12/03/40288.html
http://www.sidar.org/recur/direc/legis/espa.php
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 הנחיות, סטנדרטים, חקיקה )בספרדית(:

 Fundación Sidar - Acceso Universal  
http://www.sidar.org/recur/direc/norm/index.php  

 Information and Communication Technologies for Health  
http://www.cettico.fi.upm.es/aenor/indexeng.htm  

 אחר:

 Social and employment policies for people with disabilities in Spain / M. A. 
Verdugo, A. Jiménez and F. Borja Jordan de Urries (European Journal of Social 
Security, vol. 2, 2000, p. 323-341). 
http://www3.usal.es/~inico/investigacion/invesinico/employment.pdf  

 Accesibility in libraries: Seminario "Bibliotecas accesibles en la web: un reto 
urgente" sponsored by SEDIC, the NATIONAL LIBRARY, and SIDAR 
http://www.sedic.es/gt_normalizacion_bibliotecas_accesibles.htm  
http://www.sidar.org/acti/cursos/2004/biblio/index.php#progra   

 Research on all the national and international guidelines for the development 
of national and international standards and technical documents in the areas 
of protocols, contents, tools, formats and languages in the Internet world - 
Fundación Sidar - Acceso Universal. http://www.sidar.org/  

 

 וגם  http://www.w3.org/WAI/Policy/ראה גם 

http://www.minervaeurope.org/publications/qualitycriteria1_2draft/appendix4.htm#4 
 

 שוודיה
 ראה

http://www.minervaeurope.org/publications/qualitycriteria1_2draft/appendix4.htm#4 
 

 בריטניה

 וגם http://www.w3.org/WAI/Policy/ראה 

http://www.minervaeurope.org/publications/qualitycriteria1_2draft/appendix4.htm#4 
Copyright (Visually Impaired Persons) Act 2002 
http://www.legislation.hmso.gov.uk/acts/acts2002/20020033.htm  

 הנחיות:

 Museums, Libraries and Archives Council: Disability portfolio 
http://www.mla.gov.uk/action/learnacc/00access_03.asp  

 
 
 
 
 
 

 חזרה לתוכן העניינים

 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.sidar.org/recur/direc/norm/index.php
http://www.cettico.fi.upm.es/aenor/indexeng.htm
http://www3.usal.es/~inico/investigacion/invesinico/employment.pdf
http://www.sedic.es/gt_normalizacion_bibliotecas_accesibles.htm
http://www.sidar.org/acti/cursos/2004/biblio/index.php#progra
http://www.sidar.org/
http://www.w3.org/WAI/Policy/
http://www.minervaeurope.org/publications/qualitycriteria1_2draft/appendix4.htm#4
http://www.minervaeurope.org/publications/qualitycriteria1_2draft/appendix4.htm#4
http://www.w3.org/WAI/Policy/
http://www.minervaeurope.org/publications/qualitycriteria1_2draft/appendix4.htm#4
http://www.legislation.hmso.gov.uk/acts/acts2002/20020033.htm
http://www.mla.gov.uk/action/learnacc/00access_03.asp
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 הנחיות קלימרה

 אבטחה
 
 

   תוכן 

 
 הנחיות אלו דנות הסכנות למשאבים דיגיטליים וכוללות:

 אבטחת רשת

Firewalls 
 וירוס-תוכנות אנטי

 זיהוי משתמש
 תרישיונו

 ניהול זכויות דיגטלי
 כתב סתרים

 תימות דיגיטליותח
 סימני מים דיגיטליים

 סטגנוגרפיה 
 מערכות תשלום אוטומטיות

SSL (Secured Sockets Layer) 
 מקוריות ושלמות

 מאגרים דיגיטליים אמינים

 (Domainשמות דומיין )
 אבטחת מידע

RFID 
 

 

 חזרה לתוכן יותסוגיות מדינ 

 
, e-Europe 2005האיחוד האירופי מכיר בחשיבות של אבטחה. זהו עיקר מרכזי בתוכנית הפעולה 

 [.1" ]זמינות ושימוש הנרחבים ברשתות רחבות פס..והאבטחה של רשתות ומידעהמתמקדת ב"
 

[, אשר מודיע שתמיכה במחקר ופיתוח 2אומץ מזכר בנושא אבטחת רשתות ומידע ] 2001ביוני 
בתחום האבטחה תהיה מרכיב מרכזי בתוכנית המסגרת השישית. כתוצאה מכך נתמכים מספר 

 -ו BIOSEC ,INSPIRED ,PRIME ,SECOQC ,SEINITפרויקטי מחקר הקשורים לאבטחה, כולל 
ECRYPT פרטים על פרויקטים אלו נמצאים באתר .cordis [3.] 

 

[ החלה לפתח תרבות של 4( ]ENISAלאחרונה הסוכנות האירופאית לאבטחת רשתות ומידע )
 דע לטובת התושבים, הצרכנים והמגזר העסקי והציבורי בקהילה. אבטחת רשתות ומי

 
אבטחה נוגעת בהפיכת משאבים לבטוחים ככל שניתן מפני מגוון איומים. למשתמשים צריכים להיות 
אמון ובטחון בשירותים הציבוריים והמידע שהם מספקים, ואם צריכת שירותים מקוונת צפויה לגבור 

שהמערכות הינן בטוחות. עם זאת, צריך להתקיים איזון בין אבטחה  אזי הם צריכים להיות בטוחים
וגישה. אבטחה רבה מדי יכולה להשפיע לרעה על השימושיות, והערך של משאבים צריך להיות מאוזן 
כנגד העלויות של אמצעי האבטחה, כולל תוכנה, זמן צוות והרצון הטוב של המשתמשים. לא כל 

 . המשאבים ידרשו אותה רמת אבטחה
 

 פרוצדורת אבטחה יכולות לשמש :

http://www.enisa.eu.int/
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 כאמצעי הגנה נגד גניבה או אובדן 

  להגנת משאבים משינויים מכוונים או מקריים, זאת אומרת להגן על מקוריות ושלמות
 המשאבים הדיגיטליים

  להבטיח עמידה בדרישות חוקיות, לדוגמא, זכויות יוצרים, רישיון, הגנת נתונים, סוגיות
 בנושא סוגיות חוקיות וסוגיות של זכויות(פרטיות )ראה הנחיות 

 לספק נתיב ביקורת על מנת לספק דרישות  נשיאה באחריות 
 להרתיע פורצים פוטנציאלים 

 

 חזרה לתוכן               הנחיות לביצוע  נאות 

 
 חזרה לתוכן         אבטחת רשת

, שכבת תוכנה בין הרשת והיישומים. middleware)אבטחת רשת כרוכה בשימוש בתכנת ביניים )
היא מספקת שירותים כגון זיהוי, אימות והרשאה, וכוללת תוכנת הצפנה ועוד. רוב ההנחיות האלו 

 דנות באבטחת רשת.
 

DMZ ((“demilitarised zone”  הנה תוכנת ביניים, בדרך כללfirewall כאלו, אשר מוסיפה  או כמה
שכבות אבטחה בין הרשת הפנימית הבטוחה ורשת חיצונית שאינה בטוחה, כדוגמת האינטרנט 

 הציבורי.
 

Firewalls          חזרה לתוכן 

Firewall ,יכול לעבוד בשני הכיוונים: הוא יכול להגן על השרת והמשאבים מפני האקרים חיצוניים 
החלטה על סוג  עוהוא יכול למנוע ממשתמשים מתוך הארגון מלגשת לאתרים מסוימים. חייבת להיקב

, ורק סאלקטרוני להיכנ , לדוגמא, ניתן לאפשר רק לדוארfirewall -התעבורה שתורשה לעבור דרך ה

 יכולfirewall -לדואר אלקטרוני ותוצאות חיפוש ברשת לצאת. מרגע שנקבעה התעבורה המותרת, ה
להיקבע ולחסום כל תעבורה לא מוגדרת. הדבר יחסום מדי פעם תעבורה חדשה, לגיטימית, אך זה 

 עדיין עדיף על פני הכנסת תעבורה לא ידועה, שעלולה לגרום נזק לרשת.
 

 חזרה לתוכן       תוכנות אנטי וירוס   

, לדוגמא דרך דואר Firewall-ן לחדור דרך "חורים" חוקיים בוירוסים, דואר זבל וכדומה יכולים עדיי
אלקטרוני. אחת הדרכים הנפוצות להפצת וירוסים הנה דרך צרופות לדואר אלקטרוני, כך שיש לאמן 
את הצוות להיות חשדני לצרופות הנשלחות מדואר אלקטרוני לא מוזמן, או משולחים לא מוכרים. כל 

 הצוות צריך להיות מאומן:

 ם לא לפתוח צרופות חשודות ולמחוק אותן מיידית, ואז לרוקן את "פח הזבל" על מנת לעול
 למחוק אותן לגמרי. 

 לעולם לא להעביר הלאה דואר זבל ולמחוק אותי מיידית 

 .תמיד לסרוק דיסקטים או דיסקים לבדיקת וירוסים לפני השימוש 
היא מקור לוירוסים, כמו גם  הורדת חומר מהאינטרנט לכונן הקשיח של המחשב יכולה להיות אף

, טדיסקטים המובאים על ידי המשתמשים. ארגונים רבים, אשר מספקים גישה ציבורית לאינטרנ
מאפשרים הורדת חומר רק לדיסקטים, אשר נמכרים על ידם ושפורמטו מראש ונערכה בהם סריקת 

 ם לפני השימוש. וירוסים, או שהם דורשים ממשתמשים להגיש את הדיסקים שלהם לבדיקת וירוסי
 

( או להשיג spywareוירוס, תוכנה נגד דואר זבל ותוכנה נגד תוכנות מרגל )-ניתן לרכוש תוכנת אנטי

פרסם הנחיה בניסיון לשלוט בדואר זבל EC -תוכנה חינם, וכמובן שיש להתקינן ושמור על עדכניותן. ה

(Directive 2002/58/EC  ,2002ולי, בי 12בנושא פרטיות ותקשורת אלקטרונית[ )5.] 
 

 )ראה גם הנחיות בנושא התאמה אישית( זיהוי משתמש

במעגל  ה)טלוויזי CCTVהצעד הראשון בהגנה על משאבים הינו הכרת המשתמשים.ניתן להתקין 

 Customerסגור( על מנת לשמור פיזית על המשתמשים. ניתן להתקין מערכת ניהול קשרי לקוחות )

Relations Management -CRM) שיכולה לתעד לקוחות, לעקוב אחרי השימוש שלהם, ולשמור ,
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שלהם עם הארגון, דרך הדואר האלקטרוני או דרך הטלפון. למערכות  תפרטים על כל האינטראקציו

CRM אשר שימושן המקורי הינו למטרות שיווק על ידי ארגונים מסחריים, יש שימושים פוטנציאליים ,
רבים במגזר המורשת התרבותית, כולל מעקב אחר משתמשים לצרכי אבטחה על ידי הרשמה 

 אוטומטית ומערכות רישוי וכדומה.
 

מערכת רישום שימוש יעילה כדי לעקוב אחרי משתמשים, ואחרי חומרים רגישים או בעלי ערך או 
דיניות שימוש מקובל חומרים אשר השימוש בהם מוגבל על ידי זכויות יוצרים ועוד. ניתן לשלב מ

(Acceptable Use Policy-(AUP  לתוך מערכת הרישום, כך שמשתמשים ידרשו לקרוא ולהסכים
שיורשו לגשת לרשת. אם הם מקבלים את התנאים   )בדרך כלל על ידי לחיצה על כפתור( לפני

, רצוי לכלול לגישה, הם יהיו כפופים בדרך כלל להגבלות. אם קיימת סוגיית זכויות יוצרים או רישוי

 טיפוסי תכלול: AUP .AUP-זאת ב

 תיאור של השירות הניתן והמשאבים הזמינים 

 מי רשאי להשתמש בשירות 

 מידע בנושא התשלומים השונים 
 סינון המידע אם קיים 

 .מידע אתי או משפטי, לדוגמא, מידע לגבי זכויות יוצרים וכדומה 
[ מכיל הנחיות ודוגמאות שימושיות . ניתן למצוא מדיניות 6] פיתוח מדיניות שימוש מקובל משלך

 [.SANS (SysAdmin, Audit, Network, Security[ )7-לדוגמא באתר האינטרנט של מוסד ה
 

זהות  מערכת רישום משתמש יכולה להיות מלווה על ידי מערכת אימות משתמש, אשר תבדוק את

וסיסמה, אשר  IDהמשתמש, לדוגמא על ידי בקשת כתובת דואר אלקטרוני ואז נתינת שם משתמש/ 
חייבות לשמש לגישה לאוסף. סוג זה של אימות משתמש הנו פשוט יחסית וזול, אך הוא מתאים רק 

 לאבטחה ברמה נמוכה היות ו:

 ה,סיסמאות יכולות להיות מועברות על ידי המשתמשים לחבריהם וכדומ 

 ,סיסמאות יכולות להיגנב או להישאל 

 ,ניתן לנחש סיסמאות, בעיקר כאשר המשתמש בוחר סיסמה כגון תאריך הולדתו 

 ,משתמשים לעיתים קרובות רושמים את הסיסמאות שלהם 
  וירוסי מחשבים מסוימים יכולים לתפוסID ,וסיסמאות 

 ,"סיסמאות המשוטטות על פני הרשת הופכות לרגישות יותר ל"ציתות 
 לשמירה מפני איומים אלו:

 צריך להיות מוגבל ו/או מספר הפעמים שמותר  סמספר הפעמים שמשתמש יכול לנסות להיכנ
 לו להכניס סיסמה 

  שטחים ציבוריים הדבר חשוב ב -ניתן לדאוג שהשרתים לא יציגו את שם הכניסה האחרון
 בהם מישהו יכול להתבונן במשתמש המקליד את סיסמתו.

 ם יכולים להידרש לשנות את הסיסמה שלהם על בסיס קבועמשתמשים רשומי 

  "לא לאפשר "חשבונות אורח" 

 סיסמאות הצוות המשמשות למטרות אדמיניסטרטיביות צריכות להשתנות על בסיס קבוע 
 

 ישנן מערכות אימות משתמש אחרות, אשר מציעות אבטחה רבה יותר, אך הן יקרות יותר, לדוגמא:

 סיסמאות מוצפנות 

  סינוןIP (Internet Protocolאשר בו השרת משווה את כתובת ה ,)-IP  של המשתמש כנגד

למערכת זו ישנם חסרונות, כך למשל ידועות, ולא נדרשת סיסמא. IPרשימה של כתובות 

על ידי ספקי שירותי אינטרנט, מקשה על הניהול של רשימה של  IPהגידול הדינמי בכתובות 

קשה לבדיקה במקרה של משתמשים ניידים   IPכתובות מאושרות, ובנוסף אימות 

 .firewallsומשתמשים המוגנים על ידי 
  שילוב של סיסמא וסינוןIP. 

 .מערכת אימות ביומטרי, לדוגמא טביעות אצבעות או זיהוי על ידי הרשתית 
  אימות המשתמש בעתיד הקרוב יעשה קרוב לוודאי על ידי סוכנויות ממשל  -כרטיסים חכמים

מטרה, קרוב לוודאי -רכזיות, אשר יספקו לחברי הציבור דרך לזיהוי לכלמקומיות או מ
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שבאמצעות סוג כלשהו של כרטיס חכם, שיכיל מידע ביומטרי, אשר יאפשר למחזיק גישה 
 למגוון של שירותים, כולל מוזיאונים, ספריות וארכיונים. 

[, מערכת ניהול גישה 8] Athensניתן לקנות מערכות אימות מוכנות, לדוגמא, מערכת ניהול הגישה  

ר משתמש [, פרוטוקול אימות רשת, אש9] Kerberos -השולטת בגישה לבסיסי נתונים מקוונים, ו

 – Authentication mechanismsבהצפנת אותות סודית. לסקירה של מערכות אימות משתמש ראה 
by Marilyn Chun. 2002 which is best? [10 או ,]An Overview of Different Authentication 

by Richard Duncan. 2001Methods and Protocols  [11.] 
 

 חזרה לתוכן )ראה גם הנחיות על סוגיות משפטיות וסוגיות של זכויות( תרישיונו
דרך אחרת לשליטה בזהות המשתמשים במשאבים הנה על ידי מערכת רישוי. משתמשים בעלי 

יתים ישנן רמות שונות של רישום התלויות בשימוש רישיון ישלמו בדרך כלל דמי רישום, לע
במשאבים, לדוגמא, שימוש חינוכי עשוי להיות זול יותר משימוש מסחרי. מערכות רישוי יכולות להיות 
יקרות ליישום ולכן הגיוני לברר תחילה האם מספר האנשים המוכנים להירשם הופך את ההשקעה 

 ברמה כזו של אבטחה לכדאית.
 

 םלים לשלוט גם בגישה למשאבים שאינם שייכים למוסד. לדוגמא, ספריה יכולה להירשרישיונות יכו
לגרסה מקוונת של כתבי עת ויצירות שהשימוש בהן נשלט על ידי רישיון מהמוציא לאור. ספרים 

 אלקטרוניים יכולים להיות מסופקים בדרך דומה )ראה בקישורים(.
 

גם להגן על תמונות דיגיטליות בזמן שהן מועברות  מערכות רישום ואימות משתמשים יכולות לעזור

[ המכילה 12] Public Key Cryptographyברשת. אם נעשה שימוש במערכת הצפנה, כגון 
מפתחות" שונים אבל קשורים מתמטית, אחד ליצירת חתימה דיגיטלית אלגוריתם המשתמש בשני "

או להעברת נתונים לצורה לא קריאה לכאורה, והאחר לאימות חתימה דיגיטלית ולהחזרת ההודעה 
 לצורתה המקורית, אזי תמונות יהיו נגישות אך ורק למשתמשים שלהם ה"מפתח" הנכון.  

 
 חזרה לתוכן    ניהול זכויות דיגיטלי

DRM  יכול להיות מוגדר כניהול אוטומטי שלIPR  זכויות קניין רוחני( ושל המסירה הבטוחה של תוכן(

 יכולה: DRMלמשתמשים. מערכת 

 למנוע שינויים ושכפולים לא מורשים 

 לעסוק בהסדרי רישוי 

 ומנויים הלתמוך במערכות תשלומים, כגון תשולם לפי צפיי 
 סימני מים, קצרנות, מסמכים  -וד באופן אפקטיבי עם כל סוגי הפורמטים הדיגיטליים לעב

[, ומערכות תשלום 13] )ContentGuard Inc.-המגנים על עצמם )מערכת השייכת ל
 אוטומטיות

 

בנושא ניהול תוכן )ראה הנחיות  (Digital Asset Management-DAMמערכת הערכה דיגיטלית )
והקשר( יכולה לנהל את התהליך כולו, מרכישת ישות דיגיטלית, דרך שימור ארוך טווח, כולל תיאור, 

הינן יקרות  DAMעם זאת  DRMאחזור וכל האספקטים של אבטחה, ויכולה אף להכיל מערכת 
 וישימות בדרך כלל רק לארגונים ופרויקטים גדולים.

 
 חזרה לתוכן       כתב סתרים

כתב סתרים משתמש בדרך כלל בטכניקות מתמטיות כדי לערבב טקסט או תמונות לתוך טקסט 
 הצפנה(, ואז בחזרה )תהליך הנקרא פענוח( כך ש:  מוצפן )תהליך הנקרא

 .המידע אינו מובן למי שהוא אינו מכוון אליו 

  המעבר בין השולח והמקבל המיועד ללא לא ניתן לשנות את המידע בשלב האחסון או
 שהשינוי יתגלה.

 שולח המידע לא יכול להתכחש בשלב מאוחר יותר לשליחתו 

 .השולח והמקבל יכולים לאמת כל אחד את זהות רעהו ואת מקור ויעד המידע 
 

 חזרה לתוכן       חתימות דיגיטליות

http://www.athens.ac.uk/
http://web.mit.edu/kerberos/www/
http://www.gla.ac.uk/projects/scotmid/publications/pki.shtml
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ת להודעות אלקטרוניות על מנת לוודא שהשולחים הנם מי שהם טוענים חתימות דיגיטליות מצורפו

לתיאור של . Public Key Cryptography)שהינם. הן נוצרות ומאומתות על ידי כתב סתרים ציבורי )

 Digital Signatureהדרך בה הן פעולות ראה את הפרסום של לשכת עורכי הדין האמריקאית 
Guidelines Tutorial[14קונסורציום ה .]-World Wide Web  וכוח הפעולה ההנדסי לאינטרנט

 XML [15.]עובדים על חתימה אלקטרונית בפורמט 
 

 חזרה לתוכן       סימני מים דיגיטליים
יכולים למנוע הורדת תמונות, אבל הם יכולים להוכיח את הבעלות והמקור  לא םסימני מים דיגיטליי

של התמונות. הם יכולים להיות נראים, או בלתי נראים, או שילוב של השניים. סימני מים נראים הנם 
קלים וזולים יותר ליישום, אבל נוטים גם לקלקל את מראה התמונה, לכן הם אינם אידיאלים ליצירות 

עם זאת הם מונעים קיום ערך מסחרי של העתק לגנב פוטנציאלי, מבלי למנוע שימוש  אמנות וכו'.
לגיטימי.  סימני מים בלתי נראים מרתיעים פחות גנבים, אבל מגדילים את ההיתכנות של הוכחת 
גניבה לאחר מעשה. מערכות סימני מים בלתי נראים מתקדמות יותר למקמו את הסימן על התמונה 

די המשתמש. מידע נוסף יוכל אז להתווסף לסימן, כגון שם ופרטי המשתמש, מועד בזמן הגישה על י
וידיאו  תההורדה, הסכמה על פרטי זכויות יוצרים וכדומה. טכניקות דומות יכולות לשמש על מדיי

ואודיו. סוג אחר של סימני מים הנו סימן מים "שביר". סימן מים זה משובץ בתמונה, אבל הוא כה 
אם התמונה בכל דרך שהיא משתנה, כך שנוכחותו מוכיחה שהתמונה  דעשוי להיאב "שביר", שהוא

הינה מקורית לגמרי ולא טופלה בכל דרך שהיא. למידע נוסף על סימני מים וטביעות אצבעות 

 by Linda ColePurloining and Pilfering [16.]דיגיטליות, ראה  
 

 וטות אחדות לסימני מים דיגיטליים כוללות:חלופות פש

  שימת לוגו אוURL  בפינת התמונה, אשר מראות את מקור התמונה או הבעלות עליה. הסרת
סימן כזה לא תהיה קשה, אבל היא תפר את הסכם זכויות היוצרים ותהפוך את המשתמש 

 לפגיע בפני תביעה במקרה שתתגלה.

 רים ומידע רלוונטי אחר, בכל פעם שהתמונה הכנסה אוטומטית של הודעת זכויות יוצ
 "מורדת". שוב, הסרת הודעה כזו לא תהיה קשה, אבל תפר את הסכם זכויות היוצרים.

 
 חזרה לתוכן         סטגנוגרפיה

הכרוך (, שמשמעה המילולי הינו "כתב מכוסה", הנה תחום דיגיטלי, steganographyסטגנוגרפיה )
משהו אחר, בדרך כלל תמונה, אבל יכול להיות כל פורמט דיגיטלי, כגון חתיכת ך בהסתרת מידע בתו

צליל מוקלט. נדרשים שני קבצים, התמונה המכסה, אשר מחזיקה את הנתונים המוחבאים, והנתונים 

מפתח. , שעל מנת לפענח אותו נדרש stegoimageהמוחבאים. שני הקבצים מאוחדים על מנת ליצור 

 Johnson, Neil F. and Jajodia, Sushil: Exploringלתיאור של סטגנוגרפיה ראה 
1998steganography: seeing the unseen.  [17.] 

 
 דרכים אחרות להגן על תמונות כוללות:

 ת ל"שמירת מניעת פונקצית קליק ימני בעכבר או את תפריט הקונטקסט, המכיל א[שרו
 תמונה".

  .דחיסת פורמט הקובץ להורדת איכות התמונה 

  שימוש בתמונות ממוזערות, אשר נראות לכל, ונתינת אפשרות לצפייה בתמונה בגודל מלא
 רק למשתמשים רשומים ו/או הגנת התמונה בגודל מלא על ידי הצפנה, סימן מים וכדומה.

 
חר אלקטרוני בהנחיות בנושא זכויות )ראה גם בחלק העוסק במסמערכות תשלום אוטומטי 

  חזרה לתוכן      משפטיות וזכויות יוצרים( 

    
אם המוסד מוכר מוצרים או שירותים דרך האינטרנט, טלפון או יחידה ניידת, אזי חיונית מערכת 

שער תשלום, אשר מתקשר  מאובטחת, אשר מגינה על פרטי כרטיס האשראי של הלקוח. הדבר יערב
 עם בנק הלקוח. ישנם ספקים רבים שלמערכות כאלו. 

 

SSL )Secure Sockets Layer(     חזרה לתוכן   
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SSL  הינו פרוטוקול המעביר נתונים על גבי האינטרנט באופן מוצפן. הוא משמש בדרך כלל להגנה על
טי כרטיס אשראי, ולכן הוא הכרחי אם נמכרים שירותים או מוצרים דרך נתונים רגישים, כגון פר

[ מעביר אף Introduction to SSL [18 .]HTTP-S (Secure HTTP[ )19האינטרנט. לפרטים ראה 

יכול  SSL-, בעוד שתמיועד הודעות אינדיבידואליוהוא נתונים באופן מאובטח על גבי הרשת, אבל הוא 

 [ נתפס כבטוח אף יותר. TSP (Transport Layer Security[ )20לטפל בכמות עצומה של נתונים. 
 

 חזרה לתוכן      מקוריות ושלמות
למקוריות, אבל הכוונה בדרך כלל היא שעותק שמור צריך להיות אין הגדרה אוניברסלית מוסכמת 

דומה עד כמה שניתן למקור. הדבר חשוב במיוחד לארכיונים, בהם הקשרים בין מסמכים חייבים 
על מנת לסייע באינטרפרטציה.  לדוגמא, כותבים ואקדמאים צריכים להיות בטוחים  רלהישמ

הזמן, עורכי דין צריכים עדות, אשר תהיה אמינה בבית  שהאזכורים המוזכרים ישמרו אותו דבר לאורך
המשפט, ומושלים צריכים להיות מסוגלים לעקוב אחר הדרך בה התקבלו החלטות וכדומה. לדיון 

 Gladney, H.M. and Bennett, J.L.: What Do We Mean byבחשיבות המקוריות ראה  
e, vol. 9, no. 7/8. July/August Lib Magazin-D inAuthentic? What's the Real McCoy? 

2003 [21.] 
 

לדורות  דעובדי ארכיון והיסטוריונים דואגים שהיכולת להוכיח מקוריות של מקורות עלולה להיאב
הבאים, לאור ההתרבות של רישומים הזמינים רק בפורמט דיגיטלי. בעולם האנלוגי הפריט המשומר 

ך כלל המקור, למרות עשויים להיעשות העתקים במטרה למנוע נזק מהחזקה וכדומה. הינו בדר
בעולם הדיגיטלי הפריט המשומר יהיה עותק מסוג כלשהו, היות ואין חפץ פיזי. היות והדבר תלוי 
בטכנולוגיה לשם גישה, לאורך זמן עותק זה יעבור שינויים רבים במטרה להבטיח שהוא יהיה נגיש 

דאטה ישמר אף הוא כדי להגדיר את מקוריות, ואידיאלית -חדשות. לכן חיוני שהמטהבטכנולוגיות 
עם המידע. לדיון באתגרים העולים מסוגיות המקוריות והשלמות ראה   תהדבר צריך להיווצר סימולטני

Integrity and authenticity of digital cultural heritage objects. Digicult Thematic Issue 
gust 2002Au, 1 [22.] 

 

קוד פעולה לקבילות משפטית ומשקל  BIP 0008:2004( פרסם את BSIמוסד הסטנדרטים הבריטי )

ניהול מסמך אלקטרוני [, אשר מנחה בכל האספקטים של 23]עובדתי של מידע הנשמר אלקטרונית 

(EDM:כולל ,) 

 .)האם לשמור או לא עותקי נייר )כאשר הם קיימים 

 אטה.ד-איך להבטיח לכל העדויות הרלוונטיות נשמרו מהמסמך המקורי, כולל מטה 

 .כיצד לפתח וליישם מדיניות אבטחה 
 .מה לעשות במקרה של פריצת האבטחה וכדומה 

 Legal Admissibility and Evidential Weight of Informationישנו מדריך שימושי בנושא זה: 
Stored Electronically–What are the benefits of implementing the Code of Practice? by 

Alan Shipman [24.] 
 

--מידע מאוחסן אלקטרונית--הדמיה אלקטרונית: ISO/TR 15801:2004ישנו גם סטנדרט בינלאומי 

[, אשר מתאר את מעגל החיים המלא של מידע מאוחסן אלקטרונית, 25]המלצות לאמינות ומהימנות 
מהתפיסה הראשונית להרס הסופי, בהם סוגיות של אמינות, מהימנות, מקוריות ושלמות הינן 

 חשובות. 
 

 קיימות שיטות שונות של הבטחת מקוריות של משאבים דיגיטליים, כולל:

 וחתימות  םעל מנת לחשוף את מקורו, כגון סימני מים דיגיטליי טהחבאת נתונים באובייק
 )ראה למעלה(. תדיגיטליו

 ירת מחסנים דיגטליים אמינים )ראה בהמשך(.יצ 

 מסמך ייחודיים )ראה הנחיות בנושא שימור דיגיטלי(. ירישום מאפיינ 

 ( רישום שמות דומייןdomain)( לאתרי אינטרנט )ראה במשך 
 

http://bsonline.techindex.co.uk/BSI2/Dir1/SitePage.asp?LS=&PgID=0080&LR=&LD=&Src=&Dest=&Last=&SessID=GQX5DWLTJCQP8HS29Q2CF1LRUUCUBS67&MSCSID=&ErrID=&SessStat=&Parent=&Child=&PCount=0&LogStat=&URLData=&SEARCH_ID=RJG84VGTUMXK9KELNJ7430LGNAC9EK3E&SEARCH_TYPE=SRCH_TYP_STD
http://www.iso.org/iso/en/commcentre/CatalogueDetailPage.CatalogueDetail?CSNUMBER=29093&ICS1=37&ICS2=80&ICS3
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( ייצר InterPARESקבועים במערכות אלקטרוניות ) םפרויקט המחקר הבינלאומי על רישומים אוטנטיי

 [.26דו"ח על מקוריות ]
 
 

 חזרה לתוכן      מאגרים דיגיטליים אמינים
נועדו על מנת לספק גישה ארוכת טווח אמינה. מוסדות אחדים יוכלו לבנות את המאגרים שלהם 

ליטו אולי להפקיד את החומרים אצל גורם שלישי, היכול להיות מאגר משפטי ארצי עצמם, אחרים יח
בספריה או ארכיון, אשר יש לו משאבים ארגוניים, טכניים, מבניים, משפטיים, מקצועיים וכספיים כדי 

בשם המקפידים ולטובת המשתמשים  םלקחת אחריות על התחזוקה לאורך זמן של משאבים דיגיטליי

 Trusted Digital Repositories: attributes andעתידיים. לסקירה ראה הנוכחיים וה
responsibilities: an RLG-OCLC [Research Libraries Group - Online Computer Library 

. RLG, 2002Center] Report[27.] 
 

    חזרה לתוכן   (Domain)שמות דומיין 
על מנת לסייע למשתמשים לזהות את מקוריות התוכן הנמסר דרך האינטרנט, שמות דומיין צריכים 

ויקט. [, וצריכים להכיל את שם הארגון ו/או הפר28( ]DNSלהירשם במערכת שמות הדומיין )

[, Museum Domain Management Association (MuseDoma[ )29-ב םמוזיאונים יכולים להירש

(, תוך שימוש ב"מוזיאון" כדומיין ברמה ICOMשנוצר על ידי המועצה הבינלאומית למוזיאונים )

 (.DNS ת)התהליך נקרא רזולוציי IPהינן תוכנות היכולות לחפש כתובות  Resolversהגבוהה. 
 

  חזרה לתוכן         אבטחת מידע
כל ארגון העוסק במידע יודע שזהו נכס יקר ערך. למרות שמוזיאונים, ספריות וארכיונים מעוניינים 

, יהיה תמיד מידע רגיש, אשר יש למנוע שימוש לרעה בו. בעיקר בהפיכת מידע לזמין למשתמשים
מידע כזה כולל מידע אישי על משתמשים, אשר מוגן תחת חקיקת הגנת נתונים )ראה בהנחיות בנוגע 

 לזכויות משפטיות וזכויות יוצרים(.
 

שב, מערכות מידע ורשתות מאוימות על ידי  הונאה, ריגול, השחתה, ונדליזם, אש או הצפה, וירוס מח
 האקרים ועוד. מומלץ שכל המידע בכל הפורמטים )נייר, דיגיטלי, פילם/וידיאו, אודיו, מועבר בדואר או

על ידי אמצעים אלקטרוניים ועוד( ינוהל בהתאם לסטנדרטים הבינלאומיים הבאים, אשר יש לראותם 
 כמשלימים זה את זה:

 1:2000-BS ISO/IEC 17799:2000, BS 7799  טכנולוגית מידע. קוד עבודה לניהול

 [, וכן30אבטחת מידע ]
 2:2002-BS 7799 [ 31ספציפיקציות ניהול אבטחת מידע למערכות ניהול אבטחת מידע.] 

 
מערכות, צריך להיות מגובה על בסיס קבוע ומאוחסן באופן  ת, כולל קונפיגורציויכל המידע הדיגיטל

 מאובטח, רצוי מחוץ לאתר.
 

RFID  )onRadio Frequency Identificati(              חזרה לתוכן 
רצוי להזכיר שישנן דרכים טכנולוגיות להגן דיגיטליים, למרות שהנחיות אלו דנות באבטחת משאבים 

 יכולים לשמש: RFID. לדוגמא תגי פיזייםעל חפצים 

 להגן מפני גניבה 
 לעקוב אחרי חפצים במעבר 

 רשת.לעקוב אחרי מבקרים בתערוכה או אתר מו 

 

 חזרה לתוכן  אג'נדה לעתיד 

 ISTהמועצה האירופית הודיעה שמחקר בנושא אבטחה יהיה נושא מרכזי בתוכנית המסגרת 

 [.32השביעית ]
יח שטרנזקציות יוכלו הגידול בשימוש ביחידות ניידות יעודד מחקר שיעסוק בפיתוח טכנולוגיה שתבט

 להתבצע באופן בטוח, בכל מקום וזמן שאנשים צריכים אותן. למעשה מחקר כזה כבר החל, לדוגמא:

http://www.interpares.org/
http://www.dns.net/
http://musedoma.museum/
http://www.bsi-global.com/ICT/Service/bsisoiec17799.xalter
http://www.bsi-global.com/Business_Information/Standards/top/bs7799-2.xalter
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  פרויקטInspireD  במסגרת התוכנית השישית תומך במחקר של דור חדש של טכנולוגית

 Trusted Personal Devices-TPD( [33.]בטוחים ) כרטיסים חכמים למכשירים ניידים
  פרויקטOCCULT ת להצפין מפתח טכניקה להפעלת מפיצי וקולטי לייזר מסונכרנים על מנ

 [.34מידע ברמת החומרה ]
 

 חזרה לתוכן              מקורות 

 

[1] The eEurope 2005 Action Plan 
http://europa.eu.int/information_society/eeurope/2005/index_en.htm  
 
[2] Network and Information Security: Proposal for a European Policy Approach. 6 
June 2001. 
http://europa.eu.int/information_society/eeurope/2002/news_library/new_document
s/index_en.htm 
 
[3] ICT for Trust and Security. FP6 Projects. 
http://www.cordis.lu/ist/directorate_d/trust-security/projects.htm  
 
[4] European Network and Information Security Agency (ENISA) 
http://www.enisa.eu.int/ 
 
[5] Directive 2002/58/EC on privacy and electronic communications, 12 July 2002. 
http://europa.eu.int/information_society/topics/ecomm/useful_information/library/leg
islation/index_en.htm#dir_2002_58_ec  
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[11] An Overview of Different Authentication Methods and Protocols by Richard 
Duncan. SANS Institute, 2002.  
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[12] Scottish Middleware Project: PKI Resources.   
http://www.gla.ac.uk/projects/scotmid/publications/pki.shtml 
 
[13] US Patent and Trademark Office: Self-protecting documents.  

http://www.inspiredproject.com/
http://istresults.cordis.lu/index.cfm/section/news/tpl/article/BrowsingType/Features/ID/70227
http://europa.eu.int/information_society/eeurope/2005/index_en.htm
http://europa.eu.int/information_society/eeurope/2002/news_library/new_documents/index_en.htm
http://europa.eu.int/information_society/eeurope/2002/news_library/new_documents/index_en.htm
http://www.cordis.lu/ist/directorate_d/trust-security/projects.htm
http://www.enisa.eu.int/
http://europa.eu.int/information_society/topics/ecomm/useful_information/library/legislation/index_en.htm#dir_2002_58_ec
http://europa.eu.int/information_society/topics/ecomm/useful_information/library/legislation/index_en.htm#dir_2002_58_ec
http://safety.ngfl.gov.uk/ukonline/document.php3?D=d6
http://www.sans.org/newlook/resources/policies/policies.htm
http://www.athens.ac.uk/
http://web.mit.edu/kerberos/www/
http://www.giac.org/practical/gsec/Marilyn_Chun_GSEC.pdf
http://www.sans.org/rr/papers/index.php?id=118
http://www.gla.ac.uk/projects/scotmid/publications/pki.shtml
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 http://patft.uspto.gov/netacgi/nph-
Parser?Sect1=PTO1&Sect2=HITOFF&d=PALL&p=1&u=/netahtml/srchnum.htm&r=1
&f=G&l=50&s1=6763464.WKU.&OS=PN/6763464&RS=PN/6763464 
 
[14] American Bar Association: Digital Signature Guidelines Tutorial.  
http://www.abanet.org/scitech/ec/isc/dsg-tutorial.html  
 
[15] The World Wide Web Consortium and the Internet Engineering Task Force: XML 
digital signature http://www.w3.org/Signature/ 
 
[16] Cole, Linda: Purloining and Pilfering.  
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[17] Johnson, Neil F. and Jajodia, Sushil: Exploring steganography: seeing the 
unseen. 1998. http://www.jjtc.com/pub/r2026.pdf  
 
[18] Introduction to SSL.  
http://docs.sun.com/source/816-6156-10/contents.htm 
 
[19] S-HTTP (Secure HTTP) http://www.ietf.org/rfc/rfc2660.txt  
 
[20] TSP (Transport Layer Security) http://www.treese.org/ietf-tls/ 
 
[21] Gladney, H.M. and Bennett, J.L.: What Do We Mean by Authentic? What's the 
Real McCoy? in D-Lib Magazine, vol. 9, no. 7/8. July/August 2003.  
http://www.dlib.org/dlib/july03/gladney/07gladney.html 
 
[22] Integrity and authenticity of digital cultural heritage objects. DigiCULT Thematic 
Issue 1, August 2002. http://www.digicult.info/pages/Themiss.php  
 
[23] BIP 0008:2004: Code of practice for legal admissibility and evidential weight of 
information stored electronically. British Standards Institution (BSI), 2004.  
http://bsonline.techindex.co.uk/  
 
[24] Shipman, Alan: Legal Admissibility and Evidential Weight of Information Stored 
Electronically–What are the benefits of implementing the Code of Practice? 2004.  
http://www.bsi-global.com/ICT/Legal/bip0008.pdf   
 
 
[25] ISO/TR 15801:2004: Electronic imaging -- Information stored electronically -- 
Recommendations for trustworthiness and reliability  
http://www.iso.org/iso/en/commcentre/CatalogueDetailPage.CatalogueDetail?CSNUM
BER=29093&ICS1=37&ICS2=80&ICS3 
 
[26] The Long-term Preservation of Authentic Electronic Records: Findings of the 
InterPARES Project. Part 1: Establishing and maintaining trust in electronic records. 
Authenticity Task Force Report. [2001]. http://www.interpares.org/book/index.htm  
 

http://patft.uspto.gov/netacgi/nph-Parser?Sect1=PTO1&Sect2=HITOFF&d=PALL&p=1&u=/netahtml/srchnum.htm&r=1&f=G&l=50&s1=6763464.WKU.&OS=PN/6763464&RS=PN/6763464
http://patft.uspto.gov/netacgi/nph-Parser?Sect1=PTO1&Sect2=HITOFF&d=PALL&p=1&u=/netahtml/srchnum.htm&r=1&f=G&l=50&s1=6763464.WKU.&OS=PN/6763464&RS=PN/6763464
http://patft.uspto.gov/netacgi/nph-Parser?Sect1=PTO1&Sect2=HITOFF&d=PALL&p=1&u=/netahtml/srchnum.htm&r=1&f=G&l=50&s1=6763464.WKU.&OS=PN/6763464&RS=PN/6763464
http://www.abanet.org/scitech/ec/isc/dsg-tutorial.html
http://www.w3.org/Signature/
http://www.wdvl.com/Authoring/Graphics/Theft/
http://www.jjtc.com/pub/r2026.pdf
http://docs.sun.com/source/816-6156-10/contents.htm
http://www.ietf.org/rfc/rfc2660.txt
http://www.treese.org/ietf-tls/
http://www.dlib.org/dlib/july03/gladney/07gladney.html
http://www.digicult.info/pages/Themiss.php
http://bsonline.techindex.co.uk/
http://www.bsi-global.com/ICT/Legal/bip0008.pdf
http://www.iso.org/iso/en/commcentre/CatalogueDetailPage.CatalogueDetail?CSNUMBER=29093&ICS1=37&ICS2=80&ICS3
http://www.iso.org/iso/en/commcentre/CatalogueDetailPage.CatalogueDetail?CSNUMBER=29093&ICS1=37&ICS2=80&ICS3
http://www.interpares.org/book/index.htm
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http://www.rlg.org/longterm/repositories.pdf  
 
[28] Domain Name System (DNS) http://www.dns.net/  
 
[29] Museum Domain Management Association (MuseDoma) 
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 חזרה לתוכן  קישורים 

 

 אוסטרליה

eBook Library (EBL) 
eBooks Corporation  מספק ספרים אלקטרונים לספריות תוך שימוש במערכתDRM .והסדר רישיון 

http://www.ebl.ebooks.com/   
 

 מקדוניה

Macedonian Archival Integrated Information Systems - MAIIS 
למערכת להגנה טכנית של ארכיונים ישנן שש מערכות משנה: השגחת וידיאו, בקרת גישה, מניעת 
אש, הגנה בפני פריצה, זיהוי תזוזות, ותקשורת מתערבת עם תפוקה ממוחשבת לכל תת מערכת 

 rhiv.gov.mkhttp://www.a ולשרת. 
 

 רוסיה

d’ArtDot  
 משתמש במערכות לאבטחת אותנטיות של אוביקטים, ולגילוי גניבות, זיופים ועוד.

http://www.datadot.ru  
 

 ספרד

Pacifico II 
ם תוך שימוש פורטל זה משלב חנות וירטואלית בה משתמשים יכולים לקנות העתקים של חפצים שוני

 http://www.pacifico.csic.es/ במערכת תשלום מאובטחת. 
 

http://www.rlg.org/longterm/repositories.pdf
http://www.dns.net/
http://musedoma.museum/
http://www.bsi-global.com/ICT/Service/bsisoiec17799.xalter
http://www.bsi-global.com/Business_Information/Standards/top/bs7799-2.xalter
http://europa.eu.int/comm/research/security/news/article_1282_en.html
http://www.inspiredproject.com/
http://istresults.cordis.lu/index.cfm/section/news/tpl/article/BrowsingType/Features/ID/70227
http://istresults.cordis.lu/index.cfm/section/news/tpl/article/BrowsingType/Features/ID/70227
http://www.ebl.ebooks.com/
http://www.arhiv.gov.mk/
http://www.arhiv.gov.mk/
http://www.datadot.ru/
http://www.pacifico.csic.es/
http://www.pacifico.csic.es/


 

 אבטחה 307  הנחיות קלימרה

 

Software ADEA 2000 
האפליקציה פותחה על ידי עובדי ארכיונים והיא משלבת את השימוש בתדירות רדיו וברקודים 

 http://www.adea.es ן. הפניות ארכיו 10,000,000-להספקת שליטה בלמעלה מ
 

 
 חזרה לתוכן העניינים

 

http://www.adea.es/
http://www.adea.es/

